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1. Paskaidrojuma raksts 

 
RLB nama mēbeļu un citu iekārtas priekšmetu (sienas spoguļu un Līgo zāles kamīna dekoratīvā 

ietvara) restaurācijas izmaksas dotas summāri, neminot katru to restaurācijas darba veidu un 

neatšifrējot katras restaurācijas darbības iespējamās izmaksas. Attiecībā uz gaismas ķermeņu 



3 
 

restaurāciju pie katras pozīcijas uzskaitīti gan visi konkrētā gaismekļa restaurācijā veicamie darbi, 

gan visas svarīgākās no jauna iegādājamās (vai izgatavojamās) detaļas un precīzs to skaits. 

Attiecībā uz līgumā minēto telpu AMI, to izmaksu kalkulācija balstīta SIA “Intarsija” ilggadējā 

pieredzē un veikta, uzskaitot katras telpas pilnvērtīgai izpētei veicamo zondāžu (gan griestu, gan 

sienu daļā) laukumu skaitu kā primāro aprēķina vienību. Šo laukumu skaits ir atkarīgs no katras 

telpas dekoratīvās apdares sarežģītības pakāpes un aprēķināts pēc principa, ka pārbaudāma katra 

savstarpēji nodalītās plaknes virsma un katrs atšķirīgs dekora elements – resp., pieļaujot 

iespējamību, ka katra savstarpēji atdalītā plakne var būt ar atšķirīgu apdari (krāsojuma toni, 

bronzējumu u.tml.). Pēc šāda principa uzskaitīto zondāžu vietu skaitam ir piemērots koeficients, 

kas balstās praksē daudzkārt pārbaudītā atziņā, ka ne katrā zondāžas laukumā nepieciešamā 

informācija ir saglabājusies un reāli nepieciešamo zondāžu skaits vienmēr ir lielāks, nekā atšķirīgo 

plakņu vai dekora elementu skaits. 

 RLB attiecīgo telpu AMI uzdevums kopumā paredz iespēju robežās noskaidrot visas katras 

telpas apdarē veiktās darbības to hronoloģiskā secībā, taču izpētes galvenais mērķis tomēr ir 

maksimāli precīzi apzināt telpas sākotnējās, ar tās pašreizējo telpisko veidolu un dekoratīvās 

tēlniecības struktūru saistītās apdares raksturu, kā arī maksimāli precīzi noteikt katra šīs 

sākotnējās apdares sistēmas apdares laukuma krāsas toni pēc NCS (Natural Color System) 

kataloga.  

 Katras telpas AMI ietvaros paredzēts veikt arī telpas un katra zondāžas laukuma 

fotofiksāciju, kas ir organiska šādu pasākumu sastāvdaļa un kā atsevišķa izmaksu pozīcija šeit 

netiek uzrādīta, kā arī telpas un tās apdari skaidrojošu vēsturisku materiālu (arhīvu materiālu, 

publikāciju u.tml.) apzināšana un izpēte. Darbu noslēgumā paredzēts sagatavot izpētes atskaiti 

(izvērstu izpētes rezultātu apkopojumu) ar tekstuālu telpas apdares vēstures skaidrojumu, 

papildinātu ar vēsturiskiem (ja tādus izdodas atrast), kā arī izpētes laikā uzņemtiem, telpas apdares 

etapus ilustrējošiem attēliem.  

Izpētes atskaites sastāvā kā būtiskākā sastāvdaļa ir jāiekļauj attiecīgās telpas sienu un griestu 

sākotnējo apdares sistēmu ilustrējoši polihromi zīmējumi, kuriem visiem kopā jādod skaidru 

priekšstatu par konkrētās telpas griestu un sienu sākotnējo apdari un jākalpo par pamatu telpas 

apdares restaurācijas projektam.            

            AMI veikšanai paredzētās transporta izmaksas aprēķinātas, balstoties uz uzņēmuma pieredzi 

līdzīgu objektu izpētē un ņemot vērā attālumu starp pētāmo objektu un potenciālā darba veicēja 

bāzes vietu. 
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Atjaunošanai paredzēto Biedrības nama mēbeļu, sienas spoguļu un Līgo zāles kamīna ietvara 

restaurācijas izmaksu aplēses izdarītas, balstoties uz uzņēmuma 27 gadus ilgo pieredzi līdzīga 

rakstura priekšmetu restaurācijā, izvērtējot katra attiecīgā priekšmeta pašreizējo stāvokli un 

apzinoties tā restaurācijai nepieciešamās darbības un materiālu ieguldījumus, taču šīs aplēses 

uzskatāmas tikai par provizoriskām. Katra priekšmeta reālās restaurācijas izmaksas noteikti tiks 

koriģētas brīdī, kad būs pilnīga skaidrība par tā turpmāko izmantošanas vietu, kontekstu un citiem 

šobrīd nezināmiem faktoriem (piemēram, konkrēta mēbeļauduma izvēli), kas var būtiski iespaidot 

attiecīgā restaurācijas pasākuma gala izmaksas. 

 Attiecībā uz atjaunojamajiem RLB nama gaismas ķermeņiem to restaurācijas izmaksu 

aplēses uzskatāmas jau par daudz tuvākām reālajām izmaksām, jo šeit pie katra gaismekļa ir 

minētas visas to restaurācijai veicamās darbības un uzskaitīti visi svarīgākie to atjaunošanai 

nepieciešamie ieguldījumi.    

Restaurācijas aplēšu sagatavošanas procesā katrs šeit iekļautais gaismas ķermenis tika rūpīgi 

izpētīts, apzinot gan tā stāvokli, gan precīzu zudušo elementu un detaļu skaitu, kā arī veicot 

aprēķinus par katras zudušās (resp., iegādājamās vai no jauna izgatavojamās) pozīcijas izmaksām.  

 

 

SIA „Intarsija” 

Reģ. Nr. 43603001111 

Mākslas zinātnieks: Dainis Bruģis 

Restaurators: Jānis Ceplis  
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. 
p.k. Telpa Veicamais darbs Vienība Apjoms Cena 

EUR 
Kopā 
EUR Telpas foto 

1. Kamīna zāle 1. Griestu zondāžas gab. 30 10,00 300,00 

 
 

 

Griestu 
augstums – 
2,66 m, 
kvadratūra- 
123,9 m2 

2. Sienu zondāžas gab. 60 10,00 600,00 

3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana 
pēc NCS kataloga h 4 15,00 60,00 

4. Sienu un griestu sākotnējās apdares 
sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde h 25 15,00 375,00 

5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu     
    arhīva materiālu apzināšana un izpēte h 20 15,00 300,00 

6. Telpas izpētes rezultātu  apkopošana h 20 15,00 300,00 
7. Sastatņu noma dienas 4 6,00 24,00 
8. Transporta izmaksas % 10  195,90 

     
Pavisam 
kopā: 2154,90 

2. Kamīna 
zāles foajē 1. Griestu zondāžas gab. 40 10,00 400,00 

 

 

Griestu 
augstums – 
3,34 m 
kvadratūra – 
119,7 m2 

2. Sienu zondāžas gab. 130 10,00 1300,00 

3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana  
    pēc NCS kataloga h 8 15,00 120,00 

4. Sienu un griestu sākotnējās apdares  
    sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde h 45 15,00 675,00 

5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu  
    arhīva materiālu apzināšana un izpēte h 38 15,00 570,00 

6. Telpas izpētes rezultātu  apkopošana h 35 15,00 525,00 
7. Sastatņu noma dienas 8 6,00 48,00 
8. Transporta izmaksas % 10  363,80 

     
Pavisam 
kopā: 4001,80 

 



6 
 

Nr. 
p.k. Telpa Veicamais darbs Vienība Apjoms Cena 

EUR 
Kopā 
EUR Telpas foto 

3. Ieejas 
vestibils 1. Griestu zondāžas gab. 25 10,00 250,00 

 
 

 

Griestu 
augstums – 
5,22 m 
kvadratūra – 
194 m2 

2. Sienu zondāžas gab. 115 10,00 1150,00 

3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana  
    pēc NCS kataloga h 6 15,00 90,00 

4. Sienu un griestu sākotnējās apdares  
    sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde h 40 15,00 600,00 

5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu  
    arhīva materiālu apzināšana un izpēte h 30 15,00 450,00 

6. Telpas izpētes rezultātu  apkopošana h 30 15,00 450,00 
7. Sastatņu noma dienas 6 6,00 36,00 
8. Transporta izmaksas % 10   302,60 

       
Pavisam 
kopā: 3328,60 

4. Garderobes 
zona 1. Griestu zondāžas gab. 25 10,00 250,00 

 
 

  

Griestu 
augstums – 
5,22 m 
kvadratūra – 
197,7 m2 

2. Sienu zondāžas gab. 65 10,00 650,00 

3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana  
    pēc NCS kataloga h 4 15,00 60,00 

4. Sienu un griestu sākotnējās apdares  
    sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde h 25 15,00 375,00 

5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu  
    arhīva materiālu apzināšana un izpēte h 22 15,00 330,00 

6. Telpas izpētes rezultātu  apkopošana h 22 15,00 330,00 
7. Sastatņu noma dienas 4 6,00 24,00 
8. Transporta izmaksas % 10   201,90 

  
      

Pavisam 
kopā: 2220,90 
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Nr. 
p.k. Telpa Veicamais darbs Vienība Apjoms Cena 

EUR 
Kopā  
EUR Telpas foto 

5. 
Restorāna 
ieejas 
vestibils 

1. Griestu zondāžas gab. 20 10,00 200,00 

 
 

 

Griestu 
augstums – 
5,3 m 
kvadratūra – 
60 m2 

2. Sienu zondāžas gab. 30 10,00 300,00 

3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana 
pēc NCS kataloga h 3 15,00 45,00 

4. Sienu un griestu sākotnējās apdares 
sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde h 20 15,00 300,00 

5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu 
arhīva materiālu apzināšana un izpēte h 10 15,00 150,00 

6. Telpas izpētes rezultātu  apkopošana h 10 15,00 150,00 
7. Sastatņu noma dienas 2 6,00 12,00 
8. Transporta izmaksas % 10   115,70 

     
Pavisam 
kopā: 1272,70 

6. Kaltās ieejas 
durvis 

1. Vērtņu un kārbas zondāžas no ielas  
    puses gab. 4 10,00 40,00 

 
 

 

Augstums- 
2,44 m, 
Platums- 1,7 
m 

2. Vērtņu un kārbas zondāžas no telpas  
    iekšpuses gab. 4 10,00 40,00 

3. Pirmās apdares noteikšana h 2 15,00 30,00 
4. Sākotnējās apdares ilustrējošu zīmējumu  
    izstrāde h 6 15,00 90,00 

5. Durvju vēsturi skaidrojošu arhīva  
    materiālu apzināšana un izpēte h 8 15,00 120,00 

6. Durvju izpētes rezultātu  apkopošana h 4 15,00 60,00 
7. Sastatņu noma dienas 4 6,00 24,00 
8. Transporta izmaksas % 10   40,40 

     
Pavisam 
kopā: 444,40 
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2.2. Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes (AMI) uzdevumi un izmaksu kalkulācijas 
(2. stāva telpas) 

Nr. 
p.k. Telpa Veicamais darbs Vienība Apjoms Cena, 

EUR 
Kopā, 
EUR Telpas foto 

1. Baltā zāle 1. Griestu zondāžas gab. 30 10,00 300,00 

 
 

 

Griestu 
augstums – 
4,32 m 
kvadratūra – 
298 m2 

2. Sienu zondāžas gab. 50 10,00 500,00 

3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana  
    pēc NCS kataloga h 2 15,00 30,00 

4. Sienu un griestu sākotnējās apdares  
    sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde h 15 15,00 225,00 

5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu  
    arhīva materiālu apzināšana un izpēte h 20 15,00 300,00 

6. Telpas izpētes rezultātu  apkopošana h 20 15,00 300,00 
7. Sastatņu noma dienas 4 6,00 24,00 
8. Transporta izmaksas % 10   167,90 

         Pavisam 
kopā: 1846,90 

2. Baltās zāles 
bufetes telpa 1. Griestu zondāžas gab. 20 10,00 200,00 

 
 

 

Griestu 
augstums – 
4,34 m 
kvadratūra – 
90 m2 

2. Sienu zondāžas gab. 30 10,00 300,00 

3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana  
    pēc NCS kataloga h 1 15,00 15,00 

4. Sienu un griestu sākotnējās apdares  
    sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde h 15 15,00 225,00 

5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu  
    arhīva materiālu apzināšana un izpēte h 10 15,00 150,00 

6. Telpas izpētes rezultātu  apkopošana h 10 15,00 150,00 
7. Sastatņu noma dienas 1 6,00 6,00 
8. Transporta izmaksas % 10   104,60 

  
      

Pavisam 
kopā: 1150,60 
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Nr. 
p.k. Telpa Veicamais darbs Vienība Apjoms Cena 

EUR 
Kopā 
EUR Telpas foto 

3. Vēst. RLB  
valdes telpa 1. Griestu zondāžas gab. 60 10,00 600,00 

 
 

 

Griestu 
augstums –  
3,54 m 
kvadratūra – 
69 m2 

2. Sienu zondāžas gab. 5 10,00 50,00 

3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana    
    pēc NCS kataloga h 2 15,00 30,00 

4. Sienu un griestu sākotnējās apdares  
    sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde h 20 15,00 300,00 

5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu  
    arhīva materiālu apzināšana un izpēte h 15 15,00 225,00 

6. Telpas izpētes rezultātu  apkopošana h 15 15,00 225,00 
7. Sastatņu noma dienas 3 6,00 18,00 
8. Transporta izmaksas % 10   144,80 

       
Pavisam 
kopā: 1592,80 

4. Kluba zāle 1. Griestu zondāžas gab. 26 10,00 260,00 

 
 

 

Griestu 
augstums – 
4,57 m 
kvadratūra – 
85 m2 

2. Sienu zondāžas gab. 140 10,00 1400,00 

3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana  
    pēc NCS kataloga h 8 15,00 120,00 

4. Sienu un griestu sākotnējās apdares  
    sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde h 45 15,00 675,00 

5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu  
    arhīva materiālu apzināšana un izpēte h 35 15,00 525,00 

6. Telpas izpētes rezultātu  apkopošana h 35 15,00 525,00 
7. Sastatņu noma dienas 8 6,00 48,00 
8. Transporta izmaksas % 10   355,30 
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Pavisam 
kopā: 3908,30 

Nr. 
p.k. Telpa Veicamais darbs Vienība Apjoms Cena, 

EUR 
Kopā, 
EUR Telpas foto 

5. 2. stāva foajē  1. Griestu zondāžas gab. 4 10,00 40,00 

 
 

  Griestu 
augstums – 
 4,37 m 
kvadratūra – 
92 m2 

2. Sienu zondāžas gab. 240 10,00 2400,00 

3. Pirmās apdares sistēmas toņu noteikšana  
    pēc NCS kataloga h 8 15,00 120,00 

4. Sienu un griestu sākotnējās apdares  
    sistēmu ilustrējošu zīmējumu izstrāde h 60 15,00 900,00 

5. Telpas interjera vēsturi skaidrojošu  
    arhīva materiālu apzināšana un izpēte h 45 15,00 675,00 

6. Telpas izpētes rezultātu  apkopošana h 45 15,00 675,00 
7. Sastatņu noma dienas 10 6,00 60,00 
8. Transporta izmaksas % 10   487,00 

  
        Pavisam 

kopā: 5357,00 
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3.1. Gaismas ķermeņu restaurācijas darba uzdevumi un prognozējamās restaurācijas izmaksas 
(1. stāva gaismas ķermeņi) 
 

Nr. 
p.k. 

Telpas 
nosaukums 

Gaismas ķermeņa 
apraksts Veicamais darbs Skaits 

gab. 
Izmaksas 
EUR Attēls 

1. Kamīnzāle Lustra ar 8 zariem, 
misiņš, pulēts, 
lakots. 
Izmēri: 
H – 0,95 m 
Ø – 1,20 m 
 

1. Lustras demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Lustras montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu, autentiskajiem 

plafoniem atbilstošu plafonu 
(40 gab.) iegāde (vai 
izgatavošana) un uzstādīšana 

9. Lustras stiprinājuma āķa 
noturības testēšana 

 

5 12750,00 
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2. Kamīnzāle Bra ar vienu zaru,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,35 m, 
Platums – 0,21 m 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu, autentiskajiem 

plafoniem atbilstošu plafonu  
(4 gab.) iegāde (vai 
izgatavošana) un uzstādīšana 

 

4  1480,00 

 

3. Kamīnzāles 
vestibils, 
restorāna 
ieeja 

Lustra ar 24 
zariem, misiņš, 
pulēts, lakots.  
Izmēri:  
H – 0,95 m   
Ø – 1,20 m  
 
 

1. Lustras demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Lustras montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju (24 gab.) 

iegāde un uzstādīšana 
9. Lustras stiprinājuma āķa 

noturības testēšana 
 

1  6300,00 
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4. Ieejas 
vestibils 

Kandelabrs ar 5 
zariem, misiņš, 
pulēts, lakots.  
Izmēri:  
H – 2,23 m   
Ø – 0,66 m  
 
 

1. Kandelabra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Kandelabra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu, autentiskajiem 

plafoniem atbilstošu plafonu 
(10 gab.) iegāde (vai 
izgatavošana) un uzstādīšana 
 

2  6300,00 
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5. Ieejas 
vestibils 

Bra ar 2 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,35 m 
Platums – 0,37 m 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu, autentiskajiem 

plafoniem atbilstošu plafonu    
    (4 gab.) iegāde (vai  
    izgatavošana) un uzstādīšana 

 

2  1120,00 

 
6. Ieejas 

vestibils 
Bra ar vienu zaru,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,35m, 
Platums – 0,14 m. 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu, autentiskajiem 

plafoniem atbilstošu plafonu 
(11 gab.) iegāde (vai 
izgatavošana) un uzstādīšana 
 

11  4070,00 
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3.2. Gaismas ķermeņu restaurācijas darba uzdevumi un prognozējamās restaurācijas izmaksas 
(2. stāva gaismas ķermeņi) 
 

Nr. 
p.k. 

Telpas 
nosaukums 

Priekšmeta 
apraksts Veicamais darbs Skaits 

gab. 
Izmaksas 
EUR Attēls 

1. Līgo zāle Lustra ar 12 
zariem, misiņš, 
pulēts, lakota.  
Izmēri:  
H – 1,92 m   
Ø – 1,12 m  
 
 

1. Lustras demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Lustras montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju 

uzstādīšana 
9. Jaunu kristālstikla piekariņu 

iegāde (lodītes formā – 900 
gab., apgrieztas lāstekas formā 
– 450 gab., lodes formā – 
4 gab.) un to iesiešana. 

10. Jaunu, autentiskajiem  
      abažūriem atbilstošu  
      abažūru (48 gab.)  
      iegāde un uzstādīšana 
11. Lustras stiprinājuma āķa  
      noturības testēšana 
 
 

4 43400,00 
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2. Līgo zāle Bra ar 3 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,85 m 
Platums – 0,50 m 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju (18 gab.) 

iegāde un uzstādīšana 
9. Jaunu, oriģinālam atbilstošu 

stikla šķīvīšu (18 gab.) 
izgatavošana un uzstādīšana 

10.  Jaunu kristālstikla piekariņu 
piliena formā (144 gab.) 
iegāde un iesiešana. 

11.  Jaunu, autentiskajiem 
abažūriem atbilstošu abažūru 
(18 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

 
 

 

6  7810,00 
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3. Līgo zāle Bra ar vienu zaru,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,65 m 
Platums – 0,26 m 
 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju 

uzstādīšana 
9. Jaunu kristālstikla piekariņu  

piliena formā (32 gab.) iegāde 
un iesiešana 

10. Jaunu, autentiskajiem  
      abažūriem atbilstošu abažūru  
      (4 gab.) iegāde un uzstādīšana 

 

4 2500,00 

 

4. Līgo zāles 
salons 

Lustra ar 8 zariem, 
misiņš, pulēts, 
lakota.  
Izmēri:  
H – 1,50 m   
Ø – 0,94 m  
 
 
 
 
 

1. Lustras demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Lustras montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju 

uzstādīšana 
9. Jaunu kristālstikla piekariņu 

(piliena formā 100 gab., lodes 
formā 4 gab.) iegāde un 

4 12640,00 
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iesiešana. 
10. Jaunu, autentiskajiem 

abažūriem atbilstošu abažūru 
(32 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

11. Lustras stiprinājuma āķa 
noturības testēšana 
 

5. Līgo zāles 
salons 

Bra ar 2 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,64 m 
Platums – 0,44 m 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Atbilstošu oriģinālam sveču 
kausiņu un dekoratīvo puķīšu 
izgatavošana 

5. Virsmu pulēšana  
6. Aizsarglakas uzklāšana  
7. Bra montāža   
8. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
9. Jaunu sveču imitāciju 

uzstādīšana 
10. Jaunu, oriģinālam atbilstošu   
      stikla šķīvīšu (10 gab.)  
      izgatavošana un montāža 
11. Jaunu kristālstikla piekariņu      
      piliena formā (24 gab.) iegāde     
      un iesiešana 
12. Jaunu, autentiskajiem 
      abažūriem atbilstošu abažūru  
      (4 gab.) iegāde un uzstādīšana 

 
 

 

2  2080,00 
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6. Līgo zāles 

salons 
Bra ar 3 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,72 m 
Platums – 0,50 m 
 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju (12 gab.) 

uzstādīšana 
9. Jauna, oriģinālam atbilstošu         

stikla šķīvīša (1 gab.) 
izgatavošana un montāža 

10. Jaunu kristālstikla piekariņu  
      piliena formā (78 gab.) iegāde  
      un iesiešana. 
11. Jaunu, autentiskajiem  
      abažūriem atbilstošu abažūru       
      (12 gab.) iegāde un  
      uzstādīšana 

4  5900,00 
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7. Līgo zāles 

vestibils 
Bra ar 2 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,45 m 
Platums – 0,35 m 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju (8 gab.) 

iegāde un uzstādīšana 
 

4  1860,00 
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8. Priekš-
sēdētāja 
kabinets 

Lustra ar 8 zariem, 
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 1,65 m   
Ø – 1,20 m  
 
 
 

1. Lustras demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Lustras montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju (8 gab.) 

iegāde un uzstādīšana 
9. Jaunu kristālstikla piekariņu 

(piliena formā – 40 gab., lodes 
formā – 1 gab.) iegāde un 
iesiešana 

10. Jaunu, autentiskajiem 
abažūriem atbilstošu abažūru 
(8 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

11. Lustras stiprinājuma āķa 
noturības testēšana 
 

1  3580,00 
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9. Priekš-
sēdētāja 
kabinets 

Bra ar 2 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,64 m 
Platums – 0,34 m 
 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju (12 gab.) 

iegāde un uzstādīšana 
9. Jaunu kristālstikla piekariņu 

piliena formā (60 gab.) iegāde 
un iesiešana 

10. Jaunu, autentiskajiem    
      abažūriem atbilstošu abažūru  
      (12 gab.) iegāde un  
      uzstādīšana 

6  6400,00 
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10. Priekš-
sēdētāja 
kabinets 

Bra ar vienu zaru,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,40 m 
Platums – 0,13 m 
 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju (4 gab.) 

iegāde un uzstādīšana 
9. Jauna, oriģinālam atbilstoša  

stikla šķīvīša (1 gab.) 
izgatavošana un montāža 

10. Jaunu kristālstikla piekariņu  
      piliena formā (20 gab.) iegāde  
      un iesiešana 
11. Jaunu, autentiskajiem  
      abažūriem atbilstošu abažūru    
      (4 gab.) iegāde un uzstādīšana 
 
 

 
 
 

  

4  1840,00 
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11. Baltā zāle Lustra ar 12 zariem 
un 3 sveču 
imitācijām katrā 
zarā, misiņš,  
pulēts, lakots.  
Izmēri:  
H – 1,60 m   
Ø – 1,50 m  
 
 
 

1. Lustras demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Lustras montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju (108 

gab.) iegāde un uzstādīšana 
9. Jaunu, autentiskajiem 

abažūriem atbilstošu abažūru 
(108 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

 

3 15900,00 
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12. Kluba zāle Lustra ar 24 
zariem, misiņš, 
pulēts, lakots.  
Izmēri:  
H – 2,20 m   
Ø – 1,42 m  
 
 
 
 

1. Lustras demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Lustras montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju (48 gab.) 

iegāde un uzstādīšana 
9. Jaunu kristālstikla piekariņu 

(lodītes formā – 50 gab., lodes 
formā – 2 gab.) iegāde un 
iesiešana. 

10. Jaunu, autentiskajiem 
abažūriem atbilstošu abažūru 
(48 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

 
 
 

2  18620,00 
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13. Kluba zāle Bra ar 2 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,60 m 
Platums – 0,44 m 
 
  

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu, autentiskajiem 

plafoniem atbilstošu plafonu 
(12 gab.) iegāde (vai 
izgatavošana) un uzstādīšana 

 

6 3900,00 

 
14. Kluba zāle Bra ar vienu zaru,  

misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,40 m 
Platums – 0,095 m 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu, autentiskajiem 

plafoniem atbilstošu plafonu  
(2 gab.) iegāde (vai 
izgatavošana) un uzstādīšana 

 

2  800,00 
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15. Kluba zāle Bra ar vienu zaru,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,5 m 
Platums – 0,26 m 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju 

uzstādīšana 
9. Jauna, oriģinālam atbilstoša  

stikla šķīvīša (1 gab.) 
izgatavošana un montāža 

10. Jaunu kristālstikla piekariņu  
       piliena formā (14 gab.)  
       iegāde un iesiešana 
11. Jaunu, autentiskajiem  
      abažūriem atbilstošu abažūru  
      (2 gab.) iegāde un uzstādīšana 
 

2 1480,00 

 



28 
 

16. Vestibils 
pie admini-
strācijas, 
līdzās 
Baltajai 
zālei 

Lustra ar 5 zariem 
(15 svecēm),  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 1,30 m   
Ø – 0,88 m  
 
 
 

1. Lustras demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Lustras montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju (15 gab.) 

iegāde un uzstādīšana 
9. Jaunu kristālstikla piekariņu 

(140 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

 

1   
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3.3. Gaismas ķermeņu restaurācijas darba uzdevumi un prognozējamās restaurācijas izmaksas 
(3. stāva gaismas ķermeņi) 

 

Nr. 
p.k. 

Telpas 
nosaukums 

Priekšmeta 
apraksts 

Veicamais darbs Skaits, 
gab. 

Izmaksas, 
EUR 

Attēls 

1. Zelta zāle Lustra 40 svecēm, 
(zari 3 stāvos), 
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 2,0 m   
Ø – 1,66 m  
 
 
 
 
 
 

1. Lustras demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Lustras montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju            

(120 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

9. Jaunu kristālstikla piekariņu 
(800 gab.) iegāde  

 
 
 
 
 
 
 
 

3  45820,00 
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2. Zelta zāle Bra ar 6 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,5 m 
Platums – 0,9 m 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju 

novēršana,  konstruktīvo 
savienojumu pārbaude, 
labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju          

(24 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

9. Jau, autentiskajiem 
abažūriem atbilstošu abažūru 
(24 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

 

4 5160,00  

 

 

3. Zelta zāle Bra ar 3 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,8 m 
Platums – 0,46 m 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju 

novēršana,  konstruktīvo 
savienojumu pārbaude, 
labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju (54 

gab.) iegāde un uzstādīšana 
9. Jaunu, autentiskajiem 

abažūriem atbilstošu abažūru 

18 10800,00  
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(54 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

4. Zelta zāles 
salons 

Lustra ar 16 
zariem, misiņš, 
pulēts, lakots.  
Izmēri:  
H – 2,05 m   
Ø – 1,10 m  
 
 
 
 
 

1. Lustras demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Lustras montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju 

uzstādīšana 
9. Jaunu kristālstikla piekariņu 

(200 gab.) un centrālās stikla 
lodes (1 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

10. Jaunu, autentiskajiem 
abažūriem atbilstošu abažūru 
(16 gab.) iegāde un 
uzstādīšana 

 

1  8110,00 
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5. Zelta zāles 
salons 

Bra ar 3 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,8 m 
Platums – 0,46 m 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju 

uzstādīšana 
9. Atbilstošu oriģinālam, jaunu 2 

gab., stikla šķīvīšu 
izgatavošana un montāža 

10. Jaunu kristālstikla piekariņu  
      (128 gab.) iegāde un  
      iesiešana. 
11. Jaunu, autentiskajiem  
      abažūriem atbilstošu abažūru  
      (21 gab.) iegāde un  
      uzstādīšana 
  

7 5470,00  

 
6. Zelta zāles 

mazais 
salons 

Bra ar 2 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,66 m, 
Platums – 0,40 m 
 
 
  

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Oriģinālam atbilstošu palmetes 
lapu (8 gab.), dekoratīvo ziedu 
(8 gab.) un sveču kausiņu          
(8 gab.) izgatavošana  

4 6460,00  
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5. Virsmu pulēšana  
6. Aizsarglakas uzklāšana  
7. Bra montāža   
8. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
9. Jaunu sveču imitāciju (8 gab.)  

iegāde un uzstādīšana 
10. Jaunu, oriģinālam atbilstošu  
      stikla šķīvīšu (8 gab.)  
      izgatavošana un montāža 
11. Jaunu kristālstikla piekariņu  
      (48. gab.) iegāde un iesiešana. 
12. Jaunu, autentiskajiem  
      abažūriem atbilstošu abažūru  
      (8 gab.) iegāde un uzstādīšana 
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7. Lielās zāles 
balkons 

Bra ar 2 zariem,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,62 m 
Platums – 0,44 m 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Bra montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu, autentiskajiem 

plafoniem atbilstošu plafonu 
(30 gab.) iegāde (vai 
izgatavošana) un uzstādīšana 

 

15  9850,00 

 
8. Lielās zāles 

vestibils 
Lustra ar 8 zariem, 
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 1,28 m   
Ø – 1,16 m  
 
 
 
 

1. Lustras demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Virsmu pulēšana  
5. Aizsarglakas uzklāšana  
6. Lustras montāža   
7. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
8. Jaunu sveču imitāciju               

(8 gab.) iegāde un uzstādīšana 
9. Jaunu kristālstikla piekariņu 

(156 gab.) un centrālās stikla 
lodes (2 gab.) iegāde un 
iesiešana. 

2 10370,00  
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10. Autentiskajiem abažūriem 
atbilstošu abažūru (16 gab.) 
iegāde un uzstādīšana 

9. Lielās zāles 
vestibils 

Bra ar vienu zaru,  
misiņš, pulēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 0,35 m 
Platums – 0,07 m 
 
 
 

1. Bra demontāža 
2. Lakas un oksidācijas slāņa 

noņemšana  
3. Lokālu deformāciju novēršana,  

konstruktīvo savienojumu 
pārbaude, labošana  

4. Oriģinālam atbilstošu palmetes 
lapu (8 gab.) un sveču kausiņu 
(8 gab.) izgatavošana 

5. Virsmu pulēšana  
6. Aizsarglakas uzklāšana  
7. Bra montāža   
8. Jaunas elektroinstalācijas 

ierīkošana  
9. Jaunu sveču imitāciju (8 gab.) 

iegāde un uzstādīšana 
10. Jaunu, oriģinālam atbilstošu,   
      stikla šķīvīšu (8 gab.)  
      izgatavošana un montāža 
11. Jaunu kristālstikla piekariņu  

(96 gab.) iegāde un iesiešana. 
12. Jaunu, autentiskajiem  
      abažūriem atbilstošu abažūru  
      (8 gab.) iegāde un uzstādīšana 
 

16 26400,00  
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4.1. Mēbeļu un citu iekārtas priekšmetu apraksti un prognozējamās restaurācijas izmaksas 
(1. stāva mēbeles un iekārtas priekšmeti) 

 

Nr. 
p.k. 

Telpas 
nosaukums Priekšmeta apraksts Skaits, 

gab. 

Prognozējamās 
restaurācijas 
izmaksas  
EUR 

Attēls 

1. Kamīnzāle Kamīna portāls, 
masīvs ozols, beicēts, 
vaskots. 
Izmēri: 
H – 2,66 m 
Platums – 2,70 m 
Dziļums – 0,60 m 

1 2500,00 

 

2. Spogulis      
1. stāvā  
pie ieejas 
admini-
strācijas 
telpā 

Spogulis.  
Izmēri: 
H – 2,20 m 
Platums – 1,89 m 

1 500,00 
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4.2. Mēbeļu un citu iekārtas priekšmetu apraksti un prognozējamās restaurācijas izmaksas 
(2. stāva mēbeles un iekārtas priekšmeti) 
 

Nr. 
p.k. 

Telpas 
nosaukums Priekšmeta apraksts Skaits, 

gab. 

Prognozējamās 
restaurācijas 
izmaksas, EUR 

Attēls 

1. Priekšsēdētāja 
kabinets 

Tējas galdiņš, 
masīvs ozols, 
galdnieka, plātne, 
ozola finierējums, 
beicēts, lakots. 
Izmēri: 
H – 0,76 m 
Platums – 0,97 m 
Dziļums – 0,97 m  

1 700,00 

 

2. Priekšsēdētāja 
kabinets 

Galds, masīvs ozols, 
galdnieka, plātne, 
ozola finierējums, 
beicēts, lakots. 
Izmēri: 
H – 0,75 m 
Platums – 1,75 m 
Dziļums – 0,75 m 
 
 

1 900,00 

 



38 
 

3. Priekšsēdētāja 
kabinets 

Krēsls, masīvs ozols, 
beicēts, lakots, 
porolona tapsējums, 
pārvilkts ar mākslīgo 
ādu Izmēri: 
H – 0,88 m 
Platums – 0,63 m 
Dziļums – 0,58 m 
 
 
 
 

4 2400,00 

 

4. Priekšsēdētāja 
kabinets 

Krēsls, masīvs ozols, 
beicēts, lakots, 
porolona tapsējums, 
pārvilkts ar mākslīgo 
ādu. 
Izmēri: 
H – 1,01 m 
Platums – 0,63 m 
Dziļums – 0,58 m 
 
 
 
 
 

2 1200,00 

 



39 
 

5. Priekšsēdētāja 
kabinets 

Sofa Čipendeila stila 
formās, masīvs 
sarkankoks, priede, 
atsperu tapsējums, 
pārvilkts ar 
sintētisku audumu. 
Izmēri: 
H – 0,94 m 
Platums – 2,05 m 
Dziļums – 2,05 m 
 

1 3000,00 

 

6. Priekšsēdētāja 
kabinets 

Stiklots skapītis 
(kredence), priede,  
riekstkoka 
finierējums, masīvs 
riekstkoks, beicēts, 
lakots.  
Izmēri:  
H – 2,05 m 
Platums – 0,95 m 
Dziļums – 0,60 m 
 
 
 

1 2200,00 
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7. Priekšsēdētāja 
kabinets 

Sienas spogulis.  
Izmēri: 
H – 2,36 m 
Platums – 1,30 m  
 
 
  

1 500,00 

 

8. Kluba zāle Bufete, priede, oša 
finierējums, masīvs 
osis, beicēta, lakota, 
izgatavota Varšavā. 
Izmēri:  
H – 2,94 m 
Platums – 1,94 m 
Dziļums – 0,77 m 
 
 

1 4500,00 
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9. Kluba zāle T.s. “Vīnes” krēsli, 
ražoti Toneta 
rūpnīcā Krievijā,   
masīvs dižskābardis, 
saplāksnis, 
dižskabārža 
finierējums,  
beicēts, lakots. 
Izmēri:  
H – 0,90 m 
Platums – 0,41 m 
Dziļums – 0,485 m 
 
 
 

90 27000,00 

 

10. Līgo zāle Sienas spogulis.  
Izmēri:  
H – 2,64 m 
Platums – 1,30 m  
 
 

3 1500,00 
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11. 2. stāva 
vestibils 

Sienas spogulis.  
Izmēri:  
H – 2,64 m 
Platums – 1,10 m  
 
 
 

1 500,00 
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12. Administrācijas 
telpa 

Stāvspogulis.  
Priede, bērzs, bērza 
nažfinieris, melni 
lakots. 
Izmēri:  
H – 2,64 m 
Platums – 1,10 m  
 

1 1800,00 
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4.3. Mēbeļu un citu iekārtas priekšmetu apraksti un prognozējamās restaurācijas izmaksas 
(3. stāva mēbeles un iekārtas priekšmeti) 
 

Nr. 
p.k. 

Telpas 
nosaukums Priekšmeta apraksts Skaits, 

gab. 

Prognozējamās 
restaurācijas 
izmaksas 
EUR 

Attēls 

1. Zelta zāle Sofa ar horizontālu 
atzveltnes augšu,  
bērzs, balti krāsots, 
atsperu tapsējums,   
pārvilkta ar sintētisku 
audumu. 
Izmēri:  
H – 0,77 m 
Platums – 1,98 m 
Dziļums – 0,64 m 
 
 
 

1 1900,00 

 

2.  Zelta zāle Sofa ampīra stila 
formās, bērzs,  
balti krāsots, atsperu 
tapsējums, pārvilkta 
ar sintētisku audumu. 
Izmēri:  
H – 0,93 m 
Platums – 1,80 m 
Dziļums – 0,64 m 
 
 
 

1 2000,00 
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3.  Zelta zāle Sofa rokoko stila 
formās, bērzs,  
balti krāsots, atsperu 
tapsējums, pārvilkta 
ar sintētisku audumu. 
Izmēri:  
H – 1,00 m 
Platums – 1,90 m 
Dziļums – 0,70 m 
 
 
 

1 2500,00 

 

4. Zelta zāle Krēsls, bērzs,  
beicēts, lakots, 
jūraszāļu tapsējums, 
pārvilkts ar plīša 
audumu.  
Izmēri: 
H – 1,12 m 
Platums – 0,62 m 
Dziļums – 0,53 m 
 
 
  

6 3000,00 

 

5. Zelta zāle Sofa Čipendeila stila 
formās, sarkankoks, 
priede, sarkankoka 
finierējums, atsperu 
tapsējums, pārvilkta 
ar sintētisku audumu. 
Izmēri:  
H – 0,76 m 
Platums – 1,96 m 
Dziļums – 0,78 m 
 
 

1 1900,00 
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6. Zelta zāle Klubkrēsls 
Čipendeila stila 
formās, sarkankoks, 
priede, sarkankoka 
finierējums, atsperu 
tapsējums, pārvilkts 
ar sintētisku audumu. 
Izmēri:  
H – 0,75 m 
Platums – 0,84 m 
Dziļums – 0,71 m 
 

2 1900,00 

 

7. Zelta zāle Sienas spogulis.  
Izmēri:  
H – 4,04 m 
Platums – 1,96 m  
 
 
 

1 1800,00 
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8. Zelta zāles 
salons 

Sofa rokoko stila 
formās, bērzs, balti 
krāsots, bronzēts, 
atsperu tapsējums, 
atsperu tapsējums,   
pārvilkta ar daļēji 
sintētisku audumu. 
Izmēri:  
H – 1,06 m 
Platums – 1,73 m 
Dziļums – 0,70 m 
 
 

1 2500,00 

 

9. Zelta zāles 
salons 

Krēsls rokoko stila 
formās, bērzs, balti 
krāsots, bronzēts, 
atsperu tapsējums, 
atsperu tapsējums,   
pārvilkts ar daļēji 
sintētisku audumu. 
Izmēri:  
H – 0,93 m 
Platums – 0,64 m 
Dziļums – 0,61m 
 
 

3 2800,00 

 

10. Zelta zāles 
salons 

Krēsls,  krāsots, 
neorokoko stila 
formās, atsperu 
tapsējums,   
pārvilkts ar daļēji 
sintētisku audumu. 
Izmēri:  
H – 0,91 m 
Platums – 0,60 m 
Dziļums – 0,62m 

1 900,00 
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11. Zelta zāles 
salons 

Sofa ampīra stila 
formās, bērzs, 
krāsots, bronzēts, 
atsperu tapsējums,  
pārvilkta ar daļēji 
sintētisku audumu. 
Izmēri:  
H – 0,97 m 
Platums – 1,62 m 
Dziļums – 0,72m 
 

2 4200,00 

 

12. Zelta zāles  
salons 

Tējas galdiņš 
klasicisma stila 
formās, bērzs, balti 
krāsots, bronzēts.  
Izmēri:  
H – 0,79 m 
Ø – 0,72 m  
 

1 700,00 
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13. Zelta zāles  
salons 

Sienas spogulis.  
Izmēri:  
H – 2,92 m 
Platums – 1,56 m  
 
 
 

1 800,00 

 

14. Zelta zāles 
mazais 
salons 

Galds ar apaļu 
virsmu, ozols, 
saplāksnis, brūni 
krāsots, bronzēts.  
Izmēri:  
H – 0,74 m 
Ø – 1,20 m  
 

1 1500,00 
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15. Zelta zāles 
mazais 
salons 

Sienas spogulis. 
Izmēri:  
H – 2,52 m 
Platums – 1,08 m  
 
 
 
 

1 500,00 

 

16. Lielās 
zāles 
vestibils 

Sienas spogulis.  
Izmēri:  
H – 2,48 m 
Platums – 1,14 m  
 
 
 
 
 

1 500,00 
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