
Darba uzdevums iepirkumam 

Jaudas noteikšana objektiem Ventspilī, lai pieslēgtos  

centralizētās siltumapgādes sistēmai 

 

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ražo, pārvada un tirgo siltumenerģiju.  

22.08.2017. ir apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.495 „Darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un 

vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

īstenošanas noteikumi. 

Programmas SAM 4.3.1. ietvaros uzņēmums iecerējis būvēt jaunus siltumtīklu posmus, lai 

pieslēgtu klientus centralizētajai siltumapgādei. Gatavojot pieteikuma iesniegumu ES KF 

līdzfinansējuma saņemšanai minētajā programmā, ievērojot nosacījumus, iesniegumam 

jāpievieno eksperta atzinums par ēkas siltummezgla jaudu, ja nav informācijas par esošu 

objektu. Šobrīd ēkās, kurām nav centralizētās siltumapgādes,  nav arī siltummezglu. 

 

Līdz ar to PSIA “Ventspils siltums” nepieciešams noteikt sekojošu objektu iespējamo 

siltummezgla jaudu (apkurei + karstajam ūdenim): 

Nr.p.k. Pieslēdzamās esošās ēkas 

1 Karlīnes iela 40 Teātra nams "Jūras vārti", 

2 K.Valdemāra iela 18 1-stāvu ēka, 

3 K.Valdemāra iela 14 Kaptēņdienests, 

4 K.Valdemāra iela 12: - 1-stāvu ēka (starp darbnīcām), 

5                                        - Mehāniskās darbnīcas, 

6                                        - Jūras darbnīcas. 

7 K.Valdemāra iela 2 - hidrogrāfijas ēka 

8 Lāčplēša iela 1 degvielas uzpildes stacija 

9 Kuldīgas iela 13 Ventspils jauniešu māja 

10 Sarkanmuižas dambis 28 mūra ēka 

11 Strazdu iela 5 privātā dzīvojamā māja 

12 Akmeņu iela 5 

13 Pils iela 21 dzīvojamā māja 

14 Lielā iela 11 dzīvojamā māja 

15 Lielā iela 16 

16 Līvu iela 2 restorāns "Baltika", 

17 Vasarnīcu iela 9 ofisa ēka 

18 Vasarnīcu iela 14 dzīvojamā māja 

19 Vasarnīcu iela 20 ofisa ēka 

20 Ganību 32 privātā dzīvojamā māja 

21 Ganību 30 privātā dzīvojamā māja 

 

Katrai ēkai jābūt atsevišķam atzinumam. 

 

Prasības pretendentam: 

 Pretendents ir juridiska persona, kuras rīcībā ir atbilstošs tehniski kompetents personāls 

(sertificēts energoauditors un siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 

projektētājs) un aprīkojums (termokamera ar derīgu kalibrēšanas aktu). 

Piedāvājumam pievienot: 

-  sertificēta energoauditora un Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu 

projektētāja sertifikātu, 

- derīgu termokameras kalibrēšanas aktu, 

- atbilstošu atsauksmi (veikts vismaz viens energoefektivitātes aprēķins (energosertifikāts) 

ēkai, kuras apkurināmā platība ir vismaz 10 000m2). 



 

Piedāvājumu iesniegt iepriekš minēto objektu apsekošanai un atdzinumu sagatavošanai saskaņā 

ar 22.08.2017. MK noteikumu Nr.495 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu 

centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 23. 

punktu: 

 “23. Ja projekta ietvaros plānots veikt šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās darbības (pārvades un sadales 

sistēmas būvniecība), lai centralizētās siltumapgādes sistēmai pievienotu: 

23.1.  jaunu, jau esošu patērētāju, un projekta iesniedzējam nav informācijas par ēkas siltummezgla 

jaudu, nepieciešams eksperta atzinums; 
23.2. jaunu, vēl neuzbūvētu patērētāju, nepieciešams apstiprināts būvprojekts, kurā norādīta plānotā 

siltummezgla jauda.” 

 

Atzinumu sagatavošanas laiks: mēnesis (no līguma noslēgšanas). 

 

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 24.10.2017. plkst.16.00. 

 

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai 

pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums). 

 

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

 

 

Tehniskās daļas vadītāja      V.Maula 
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