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Tehniskā specifikācija 

 

 
 

„Apgaismojuma remonts katlu mājas Talsu ielā 69 deaeratoru zālē, Ventspilī” 

1. Apraksts: 

1.1. Nomainīt gaismekļus katlu mājas esošajā deaeratoru zālē, kā arī veikt tiem jaunas 

elektoapsaistes izveidošanu, kas paredz: 

1.2. Esošo gaismekļu demontāžu; 

1.3. Jaunu gaismekļu montāžu; 

1.4. Uzstādīt 2gab. evakuācijas gaismekļus kas atbilst LBN 201-10 “Būvju ugunsdrošība” 5.7 

sadaļas prasībām; 

1.5. Elektroapsaistes kabeļu (3x1,5) iegādi un uzstādīšanu; 

1.6. Nozarkārbu iegādi un uzstādīšanu – 29gab.; 

1.7.  8V sadales iegādi un uzstādīšanu – 1gab.; 

1.8. Automātu B16 1p iegādi un uzstādīšanu – 3gab.; 

1.9. Jaunajiem apgaismes ķermeņiem paredzēt putekļu aizsardzības klasi ne zemāku par IP65; 

1.10. Jaunajiem apgaismes ķermeņiem obligāti jābūt aprīkotiem ar LED dabīgās baltās gaismas 

(4200K) lampām. 

1.11. Jaunajiem apgaismes ķermeņiem jāatbilst enerģijas klasei ,,А” ar ekspluatācijas laiku 

darbībā ne mazāku par 15 000 stundām; 

1.12. Jauno apgaismes ķermeņu īpatnējai jaudai jāatbilst 3,2 W/m2/100lx (Ražošanas telpas). 

Apgaismojuma līmenim jābūt ne mazākam par katlu mājas Talsu ielā 69 deaeratoru telpas 

iekārtu izvietojuma plāna zonējumā norādītajiem lielumiem (skat. tehnisko specifikāciju 

pielikumā); 

1.13. Prasības iekārtām un materiāliem - putekļu aizsardzības klase elektrosadalēm ne mazāka 

par IP65, slēdžiem, ne mazāka par IP54, sadales kārbām telpās ne mazāka par IP44; 

1.14. Elektroinstalācijas shēmām jābūt izbūvētām atbilstoši ,,Ministru kabineta noteikumiem 

Nr.359,, no 2009. gada, 28. aprīlī un Nr. 353,, no 2017.gada, 20. maija (prot. Nr.31.); 

1.15. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam 

izpilddokumentāciju ar izpildshēmām, materiālu atbilstības deklarācijām un aktiem par 

pretestības mērījumiem, apgaismojuma līmeņa mērījumiem, kā arī elektroinstalācijas 

kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi (ar termokameru); 

1.16. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi 

un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Talsu 

ielā 69 uz vietas pie enerģētiķa S.Petrova, m.t. 29670594. 

2. Prasības: 

2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;  

2.2. Izpildes  termiņš – 6 nedēļu  laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža. 

3. Prasības Pretendentiem: 
3.1. Apliecinājums un sertifikāti, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 

aprakstītos darbus. 

3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta 

nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu). 

4. Iesniedzamie dokumenti: 

4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.; 

4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.; 



4.3. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai 

materiāla marku, izgatavotājvalsti un tehniskos parametrus; 

4.4. Veicamo darbu tāme. 
 
 

 

Avanss nav paredzēts. 

Papildinformācija – Enerģētiķis Sergejs Petrovs (m.t. 29670594). 
 

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa 

e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums). 

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības. 

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 11.februāra plkst. 14:00. 

 

 

 

 

Ražošanas daļas vadītājs       Egils Liepiņš 
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