
Atklāta iepirkuma LSEZ2018/24/K nolikuma pielikums Nr.4

Būves nosaukums: Liepājas bākas atjaunošana. Būvniecības I kārta.

Objekta nosaukums: Liepājas bākas ārējās daļas atjaunošana

Objekta adrese: Roņu iela 6a, Liepāja, kad. Nr. 1700 030 0022

Tāmes izmaksas euro

Tāme sastādīta 2018.gada __________

laika 
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(c/h)
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likme 
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alga 
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materiāli 
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kopā 

(euro)

darbietilpība 

(c/h)

darba alga 

(euro)

materiāli 

(euro)

mehānismi 

(euro)

summa 

(euro)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Sagatavošanas darbi (saskaņā ar Darba 

organizēšanas projekta rekomendācijām)

1.1. 03-00000 būvlaukumu ap bāku pa perimetru nožogo ar 

saliekamajiem inventāra žoga posmiem 

(Bekaert) h=1,8m vai analogu, pēc darbas 

pabeigšanas nojauc. m 84

1.2. 03-00000 pie ieejas izgatavo,uzstāda brīdinošus 

plakātus: “Uzmanību, bīstama zona, staigāt 

aizliegt, nepiederošām personām ieeja 

izliegta!” gb 1

1.3. 03-00000 lai sagatavotu sienu virsmas krāsošanai un krā-

sotu sienu, uzstādīt un pēc darbu pabeigšanas 

demontēt ārējās sastatnes (augstumā līdz 

31m), kuras apvilktas ar plēvi (vai analogu), 

kas aizsargā apkārtējo vidi no putekļiem un 

krāsas.

100m2 

vert.pro

j 4.95

1.4. 03-00000 būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves 

telpu uzstādīšana. gb 1

1.5. 03-00000 biotualešu uzstādīšana. gb 1
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1.6. 03-00000 instrumentu noliktavas uzstādīšana. gb 1

1.7. 03-00000 būvgružu konteineru novietnes ierīkošana. gb 1

1.8. 03-00000 Transportēšanas platformas montāža un 

demontāža pēc darbu pabeigšanas. gb 1

2. Būvdarbu apjomu saraksts

2.1. 11-00000 Šuvju attīrīšana un to piepildīšana ar 

polimērcementa sastāvu bloku cokola granītā.

m 24

2.2. 11-00000 Attīrīšana ar smilšu strūklu aparātu un 5 cm 

bieza aizsargslāņa no polimērcementa javas 

izveidošana betona aizsargapmalei apkārt 

bākai. m2 25

2.3. 11-00000 Bākas balsta atloka un granīta cokola šuves 

aizsargpildījumam ir bojājumi. Šuves 

pildījuma atjaunošana pa perimetru ar 

cementa-polimēru javu. m 20

2.4. 11-00000 Vertikālo atgāžņu salaidumu attīrīšana 25 mm 

dziļumā un aizpildīšana ar hermētiķi. m 40

2.5. 11-00000 Esošo iluminatoru demontāža (Ø58 cm – 8 

gab, Ø45 cm – 25 gab), attīrīšana, 

antikorozijas seguma izveidošana. Stiklu 

stiprināšana ar neitrālu silikona hermētiķi. 

Iluminatoru ielikšana savās vietās, 

hermetizācijas veikšana. gab 8+25

2.6. 11-00000 Ārējo laukumu nolūzušo čuguna fragmentu 

piemetināšana. vieta 3

2.7. 11-00000 Vestibila durvju bloka restaurācija – krāsas 

noņemšana, galdnieciskais remonts un 

pārklāšana ar bezkrāsainu laku. gab 1

2.8. 11-00000 Durvju metāla apšuvuma loksnes nomaiņa, 

gumijas blīvju un jaunas atslēgierīces 

uzstādīšana. kompl. 1

2.9. 11-00000 Vētras stiklu nomainīšana uz jauniem 8 mm 

bieziem pulētiem un rūdītiem stikliem, 

uzstādīšana uz neitrāla silikona hermētiķa. 10 

gab. (815x776mm). m2

10*6.3

24



2.10. 11-00000 Bronzas piespiedējplāksnes jānomaina ar 

jaunām analoģiski 35×5 mm izgatavotām 

bronzas piespiedēj plāksnēm, stiprināt ar 

bronzas skrūvēm. m 59.5

2.11. 11-00000 Šuvju attīrīšana 10-15 mm dziļumā un 

aizpildīšana ar poliuretāna hermētiķi. m 435

2.12. 11-25601 Visu metālkonstrukciju pretkorozijas 

aizsardzības pasākumi (skat. Skaidrojošā 

apraksta 3. punktu). m2 495

Kopā

Virsizdevumi  ____%

t.sk. darba aizsardzība

Peļņa ____%

Darba devēja sociālais nodoklis 24.09% 

Pavisam kopā

Pasūtītāja rezerve (5%)

Līgumcena kopā

Sastādīja: Pārbaudīja:

paraksts paraksts


