
Būves nosaukums: Liepājas bākas atjaunošana. Būvniecības II kārta

Objekta nosaukums: Liepājas bākas iekštelpas atjaunošana

Objekta adrese: Roņu iela 6a, Liepāja, kad. Nr. 1700 030 0022
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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 būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu 

uzstādīšana. gb 1

1.4. 03-00000 biotualešu uzstādīšana. gb 1

1.5. 03-00000 instrumentu noliktavas uzstādīšana. gb 1

1.6. 03-00000 būvgružu konteineru novietnes ierīkošana. gb 1

1.7. 03-00000 Transportēšanas platformas montāža un 

demontāža pēc darbu pabeigšanas. gb 1

2.Būvdarbu apjomu saraksts

2.1. 11-00000 Torņa pirmā stāva grīdas attīrīšana ar smilšu 

strūklas aparātu un polimērcementa slāņa 

uzklāšana. Krāsas aizsargseguma veidošana. m2 27
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2.2. 11-25601 Torņa stobra, starpstāvu pārsegumu un kāpņu 

metāla elementu attīrīšana ar smilšu strūklas 

aparātu un pretkorozijas seguma veidošana (visu 

metālkonstrukciju pretkorozijas aizsardzības 

pasākumi no skaidrojošā apraksta 3. punkta). m2 795

2.3. 08-00000 Vagondēļu apšuvuma demontāža un jauna 

vagondēļu seguma uzstādīšana. m2 25

2.4. 08-00000 Vagondēļu krāsošana no iekšpuses ar antiseptiku.

m2 25

2.5. 08-00000 Vagondēļu krāsošana no ārpuses ar caurspīdīgu 

laku. m2 25

2.6. 08-00000 Dēļu grīdas demontāža bākas luktura telpai. m2 8

2.7. 07-00000 Tērauda lokšņu maiņa uz jaunām 4mm biezām 

nerūsējoša tērauda loksnēm. Lokšņu uzstādīšana 

izmantojot poliuretāna hermētiķi. gab 20

3.Bākas papildus apgaismojums:

3.1. 18-00000 Automāts 1P/10A sadalnē gab 1

3.2. 18-00000 Gaismeklis 60W IP44 (vai analogs) gab 10

3.3. 18-00000 Avārijas gaismeklis “Izeja” 8W ar akum. batareju 

1h IP44 gab 1

3.4. 18-00000 Kabelis NYY–J–3×1,5 m 100

3.5. 18-00000 Kabelis NYY–J–5×1,5 m 10

3.6. 18-00000 Plasstmasas caurule PVH20 m 100

3.7. 18-00000 Nozarkārba IP44 gab 10

3.8. 18-00000 Vads Cu 25 m 5

Kopā

Virsizdevumi  ____%

t.sk. darba aizsardzība

Peļņa ____%

Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% 

Pavisam kopā

Pasūtītāja rezerve (5%)

Līgumcena kopā

* - Tiek paredzēti sagatavošanas darbi būvniecības 2.kārtai pie nosacījuma, ja 2.kārtas būvdarbu veicējs nav 1. kārtas būvdarbu veicējs.
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