
Pielikums Nr.2 

 

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS 

Metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana bērnu pastaigu lapenē 

Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādē 

 

Objekta nosaukums: Metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana bērnu pastaigu lapenē 

Daugavpils pilsētas 32. pirmsskolas izglītības iestādē  

Būves nosaukums: Daugavpils 32.pirmsskolas izglītības iestāde 

Būves kadastra Nr.: 0500 009 0713 013 

Objekta adrese: Malu ielā 7, Daugavpils 

Pasūtījuma Nr.___D32.PII2021/1______ 

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz  pielikuma daļas rasējumiem  

Nr. 

p.k. 
Darba nosaukums Mērv. Daudz. 

Cena 

EUR 

bez 

PVN 

 Lapeņu metāla režģu izgatavošana un uzstādīšana:    

1 

Metāla režģis 1. Perimetrs – kvadrātcaurule 40x40x2mm, 

vertikālie sānu elementi 0,57 un 0,77m, attālums 2,25m. 

Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm 

gb. 2.00  

2 

Metāla režģis 2. Perimetrs – kvadrātcaurule 40x40x2mm, 

vertikālie sānu elementi 2,47 un 2,62m, attālums 2,32m. 2 

vertikālās ribas, 2 horizontālās ribas (kvadrātcaurule 

30x30x2mm). Pildījums – metāla siets 50x50, 4mm 

gb. 1.00  

3 

Metāla režģis 3. Perimetrs – kvadrātcaurule 40x40x2mm, 

vertikālie sānu elementi 2,47 un 2,62m, attālums 2,32m. 2 

vertikālās ribas, 2 horizontālās ribas (kvadrātcaurule 

30x30x2mm). Iebūvētās durvis (0,8x2,0m). Pildījums – metāla 

siets 50x50, 4mm 

gb. 1.00  

4 

Metāla režģis 4. Perimetrs – kvadrātcaurule 40x40x2mm, 

augstums 2,62m, platums 2,51m. 1 vertikālā riba, 1 horizontālā 

riba (h=1m) – kvadrātcaurule 30x30x2mm. Pildījums – metāla 

siets 50x50, 4mm 

gb. 1.00  

5 

Metāla režģis 5. Perimetrs – kvadrātcaurule 40x40x2mm, 

augstums 2,62m, platums 2,40m. 1 vertikālā riba, 1 horizontālā 

riba (h=1m) – kvadrātcaurule 30x30x2mm. Pildījums – metāla 

siets 50x50, 4mm 

gb. 1.00  

6 Durvju slēdzene kpl. 1.00  

7 Metāla stiprinājumi, enģes, palīgmateriāli kpl. 1.00  

8 
Konstrukciju attīrīšana, attaukošana, gruntēšana, krāsošana ar 

noturīgu pret atmosfēras iedarbību krāsas sastāvu 
kpl. 1.00  

 Kopā bez PVN    

 



Piezīmes: 

1. Darba apjomus, konkrētus izmērus Pretendents profesionāli precizē uz vietas. 

2. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

papildus darbi, materiāli, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 

3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem 

galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības 

apliecinājums, atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 

prasībām. 

4. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai 

inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem 

līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus. 

5. Līguma izpildes termiņš – 30 kalendārās dienas. 

6. Būvdarbu garantijas termiņš – 5 kalendārie gadi. 

 

 

 

Sastādīja:  ____________________________________________________________________ 

      (paraksts un tā atšifrējums, datums) 

 


