
Pielikums Nr.1 

13.02.2018. 

 

Tehniskā specifikācija. 
 

1. Elektroinstalācijas nomaiņa ģeneratoru telpā, noliktavā, Talsu ielā 69, Ventspilī. 

Šo darbu izpilde nodrošinās apgaismojumu, elektrobarošanu elektroinstrumentu pieslēgšanai un 

izplūdes, ieplūdes ventilatora darbam atbilstoši visām darba drošības prasībām. 

2. Darbu apraksts – Elektroinstalācijas nomaiņa ģeneratoru telpā, noliktavā specifikācija: 

2.1. Nomainīt visas apgaismojuma elektriskās shēmas, elektroinstalācijas shēmas (rozetes 

220V/380V elektroierīču pieslēgšanai) turboģeneratoru telpā, rezerves dīzeļdegvielas katla 

zālē. 

2.2. Nomainīt elektrisko shēmu izplūdes un ieplūdes ventilatoram turboģeneratoru telpā . 

2.3. Uzstādīt apgaismojuma un kontaktligzdas v/a 5x16AIP44 – 1.gab.,v/a2p+IP54 – 2.gab. ar  

elektroinstalāciju katlu iekārtu noliktavā. 

2.4. Iekšējo telpu apgaismojums( ģeneratoru telpā noliktavā) gaismas elementiem jābūt ar 

mitruma, putekļu aizsardzības klasi ne zemāku kā IP-65. 

2.5. Visi iekšējā apgaismojuma gaismekļiem jābūt ar LED lampām. 

2.6. Visiem LED gaismekļiem jābūt A enerģijas klasei, kalpošanas laiks ne mazāks kā 15000. st. 

2.7. Ražošanas telpās īpatnējā jaudai jābūt ne mazākai kā 3,2W/m2/100lx, apgaismojuma līmenis 

ne mazāks kā 200 luksi. 

2.8. Visiem elektrības skapjiem aizsardzības klasei jābūt ne mazākai kā IP65, aizsardzības klase 

slēdžiem ne mazāka kā IP54, sadales kārbām telpās aizsardzības klase IP44. 

2.9. Apgaismojuma shēmām jābūt izstrādātām atbilstoši ”Ministru kabineta noteikumiem Nr:359 

no28. 04. 2009.gada un Ministru kabineta noteikumi Nr:353, no 20.05.2017.g. ( prot.Nr:31.). 

2.10. Darbus beidzot jāiesniedz, veikto darbu izpilddokumentācija ar visiem sertifikātiem uz 

izmantotajiem materiāliem, akti par kabeļu izolācijas pretestību pārbaudi un sazemēšanu. 

3. Prasības: 

3.1. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā – 3 gadu laikā 2 objektiem; 

3.2. Izpildes termiņš – 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 

4. Iesniedzamie dokumenti: 

4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3. 

4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.3.1. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.). 
 

 

Papildus informācijas saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto 

tālruņa numuru. 

Kontakttālrunis – Katlu mājas Talsu iela 69 enerģētiķis S. Petrovs – 29670594.  

 

Pirms iesniegumu izskatīšanas pretendentiem obligāti jāierodas darba vietā novērtēšanas 

veikšanai, darba apjoma, materiālu, sīkumu precizēšanai un saskaņošanai. 
 

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

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

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena. 

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.03.2018. 

 

 

 

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs       A.Pētersons 
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