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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

Jauna siltummezgla uzstādīšana, apkures, gaisa kaloriferu un 

karstā ūdens sistēmu pieslēgšana Siltumcentrālē Nr.3,  

Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī ar iespēju veikt izmaiņas 

esošajā ,,SC3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī siltumcentrālē Nr.3 

siltummezgla nomaiņai un apkures sistēmas balansēšanai ar 

kaloriferu uzstādīšanu’’ būvprojektā, bez saskaņošanas 

Daugavpils pilsētas būvvaldē*. 
 

Šī tehniskā specifikācija ir tehnisko aprakstu apkopojums, kas nosaka Pasūtītāja 

prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetiem un raksturo 

materiālus, tehnisko aprīkojumu vai priekšmetus tā, lai, tos iegūstot, tie atbilstu Pasūtītāja 

paredzētajiem mērķiem, kā arī ietver nepieciešamajām piegādēm un pakalpojumiem izvirzītās 

prasības.  

Šie apraksti ietver prasības, ja tiek veikti grozījumi esošajā būvprojektā, izpildes 

prasības, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes noteikumus un metodes, lietotāja 

instrukcijas, prasības attiecībā uz būvdarbu veikšanu, tehnoloģiju un citus tehniskos 

noteikumus, ko Pasūtītājs ir paredzējis būvdarbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un 

priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē.  

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, ko 

Uzņēmējam ir jāpiegādā, uzstādot jaunu siltummezglu, izveidojot jaunus cauruļvadus un 

pieslēdzot tos jau pie uzstādītajiem (esošiem) kaloriferiem (turpmāk tekstā - jauns 

siltummezgls). Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās prasības un 

rekomendācijas, kas Uzņēmējam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot Piedāvājumu. 

Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta 

iegūšanu, kas atbilst efektīva, moderna, labi aprobēta, droša un ekonomiska jauna 

siltummezgla prasībām.  

Līgums, kas tiks noslēgts tirgus izpētes rezultātā, tiks noslēgts saskaņā ar „atslēgas” 

projektu līguma noteikumiem. 

Uzņēmējam jāveic visi darbi un tehnoloģiskā procesa projektēšana saskaņā ar 

Pasūtītāja prasībām, kas aprakstītas šajā dokumentā.  

Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru 

pārbaudi, kā arī par to, ka būvprojekta grozījumi saņems visus saskaņojumus, ko 

pieprasa PAS ,,Daugavpils siltumtīkli”. 

Uzņēmējam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, ja vien Uzņēmējs 

nekonstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, 

uzticamībai, izturībai, vai radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku 

jauna siltummezgla ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Piegādātāja darbībai, 

sagatavojot piedāvājumu, ir jāatbilst šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim.  
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Būvprojektā grozījumi veicami, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Būvprojekta 

dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, 

būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem. 

Uzņēmējam ir tiesības veikt grozījumus būvprojektā t.i. piedāvājot tehnoloģisko 

iekārtu analogus risinājumus, visas izmaiņas iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.  

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas 

izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības 

par šī līguma izpildi. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Uzņēmējam jānoskaidro 

prasības, kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas 

iesaistītās pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās projekta dokumentācijā. 

Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka jaunais siltummezgls un uzstādāmās 

iekārtas sasniedz augstu darboties spēju, augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju 

jauna siltummezgla un iekārtu, ierīču dzīves cikla laikā. Jaunais siltummezgls un tā iekārtas, 

ierīces ir jāprojektē, lai darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā un tām visu laiku ir 

jādarbojas ar minimālu darbinieku iejaukšanos un minimālu apkopi. 

Visas tehniskajā aprakstā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai 

ražotājiem iekārtas piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentiem.  

*Ja rodas nepieciešamība veikt būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu 

Daugavpils pilsētas Domes pilsētplānošanas un būvniecības departamentā, tad puses 

papildus noslēdz vienošanos par šo darbu izpildi 

1. DARBI UN PAKALPOJUMI 

Darbu un pakalpojumu vispārējs apraksts  

Šī specifikācija ir daļa no Atslēgas projektu līguma, kurā Uzņēmējam ir pienākums 

veikt nepieciešamos grozījumus esošajā būvprojektā, piegādāt, izbūvēt, ieregulēt un nodot 

ekspluatācijā, nodrošināt garantijas pakalpojumus pilnībā darbspējīgam jaunam 

siltummezglam. Viss nepieciešamais šim mērķim, pat ja tas nav īpaši atrunāts šajā 

specifikācijā, ir jāiekļauj, ja vien šajā specifikācijā nav norādīts citādi. 

Atslēgas projektu līguma pieeja paredz viena (1) Atslēgas projektu līguma piešķiršanu 

jauna siltummezgla montāžai, būvniecībai, tajā iekļaujot visus nepieciešamos darbus, 

pakalpojumus un iekārtas, sākot ar esošā būvprojekta grozījumu izstrādi un beidzot ar galējo 

darbu pieņemšanu. Darbu apjomā jāiekļauj visas darbības, neatkarīgi no tā vai tās ir minētas 

iepirkuma procedūras dokumentos vai nē, lai nodrošinātu jauna siltummezgla izbūvi uz 

Atslēgas projektu līguma pamata. Piegādātāja pienākums ir uzstādīt jaunu siltummezglu, 

ieskaitot noslēdzošo armatūru siltummezgla sekundārajās pusēs, kas ir pilnīgs visos aspektos 

un izpilda visas Pasūtītāja prasības, tādējādi pēc iespējas vispilnīgāk apmierinot Pasūtītāja 

vajadzības. Esošās apkures sistēmas, karstā ūdens apgādes sistēmas un siltumventilatoru 

sistēmas pieslēgumus pie jaunā siltummezgla veiks Pasūtītāja personāls. Pirms Piedāvājuma 

sagatavošanas un iesniegšanas Uzņēmējam ir jāveic siltumstacijas ēkas detalizētu apsekošanu 

un esošo apkures, jau uzstādīto ūdens gaisa sildītāju un karstā ūdens ierīču, sistēmu 

apsekošanu, kā arī paredzamo darbu novērtēšanu. 

Piedāvājumā iekļautais darba apjoms paredz šādas (bet ne tikai) galvenās darbības: 

Prasības izmaiņu būvprojekta izstrādāšanai, saskaņošanai un iesniegšanai Pasūtītājam 

Tehniskajai specifikācijai atbilstoša tehnoloģiskā risinājuma realizācijai nepieciešamas 

korekcijas SIA ,,YGNIS” izstrādātajā būvprojektā ,,SC3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī 

siltumcentrālē Nr.3 siltummezgla nomaiņai un apkures sistēmas balansēšanai ar kaloriferu 

uzstādīšanu” (Pielikums Nr.1) (turpmāk tekstā - būvprojekts) Pielikums Nr.1. Šādu korekciju 

izstrādes un saskaņošanas izmaksas pretendents ietver savā piedāvājumā. Līguma izpildes 

gaitā tiks uzskatīts, ka jebkādas izmaiņas esošajā Būvprojektā, kā arī jebkādi citi 
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projektēšanas un projektēšanas sagatavošanas darbi (izpētes un tml.), kas nepieciešami 

pretendenta piedāvātā tehnoloģiskā risinājuma realizācijai, ir iekļauti līgumcenā. 

Iekārtu montāžas un būvniecība veicama vienā kārtā par visu tehniskajā specifikācijā 

norādīto darbu apjomu. 

Ja ir neatbilstība starp būvprojektu un tehnisko specifikāciju priekšroka dodama 

tehniskajai specifikācijai.  

Esošais Būvprojekts var būt aizstājams pilnībā tikai attiecībā uz jaunā siltummezgla 

iekārtu izvēli un tā uzstādīšanu. Uzņēmējam ir jāņem vērā, ka Pasūtītājs jau ir veicis ūdens -

gaisa sildītāju iegādi un uzstādīšanu atbilstoši esošajam SIA ,,YGNIS” būvprojektam - ,,SC3, 

Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī siltumcentrālē Nr.3 siltummezgla nomaiņai un apkures 

sistēmas balansēšanai ar kaloriferu uzstādīšanu”. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas 

Izpildītājs tehniskos risinājumus, kuriem nepieciešamas izmaiņas, saskaņo ar Pasūtītāju. 

Jebkādas izmaiņas Būvprojekta risinājumos izstrādājamas un saskaņojamas atbilstoši 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Jebkādi 

risinājumi, kas varētu tikt mainīti pārprojektēšanas gaitā nedrīkst pasliktināt jauna 

siltummezgla jaudu, funkcionalitāti vai jebkādas citas tā ekspluatācijas īpašības, salīdzinot ar 

sākotnējo izstrādāto Būvprojektu. 

Izmaiņas Būvprojekta paredzētajiem risinājumiem, būvizstrādājumiem, iekārtām un 

konstrukcijām jāatbilst spēkā esošiem normatīviem aktiem, LBN, LEK un piemērojamo 

Eiropas Savienības direktīvu prasībām. 

Tehniskos risinājumus Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju, atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

Tehnisko risinājumu, dokumentācijas vai izmaiņu Būvprojekta izstrādi, saskaņošanu, 

Uzņēmējs veic atbilstoši darbu izpildes laika grafikam. 

Uzņēmējs izstrādātos Tehniskos risinājumus, dokumentāciju vai izmaiņu Būvprojektu 

iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai papīra formātā. 

Pasūtītājs iesniegtās dokumentācijas izskatīšanu veic 10  (desmit) darba dienu laikā no 

tās iesniegšanas dienas. Pasūtītājs saskaņo dokumentāciju vai izsniedz piezīmes ar 

nepieciešamajiem papildinājumiem un korekcijām, kuras Uzņēmējs novērš un 10 (desmit) 

darba dienu laikā no piezīmju saņemšanas dienas atkārtoti iesniedz dokumentāciju 

Pasūtītājam izskatīšanai.  

Uzņēmējs atbild par izstrādāto un saskaņoto tehnisko risinājumu, projekta 

dokumentācijas vai Izmaiņu Būvprojekta atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

Tehniskajai specifikācijai un sedz visus Pasūtītājam radušos zaudējumus, kas radušies sakarā 

ar kļūdām līguma ietvaros izstrādātajā dokumentācijā.  

Uzņēmējs sagatavo dokumentāciju, kas ir izskatīta un saskaņota ar Pasūtītāju, un 

nodod Pasūtītājam: 

Būvprojektu sekojošā sastāvā: 

 Apkures sistēma (AVK) 

 Siltummezgls (SM). 

 Ekonomikas daļa: 

- izmaksu aprēķinu tāmes. 

Būvprojektu eksemplāru skaits: 

 2 (divus) oriģinālus papīrveidā; 

 1 (vienu) eksemplāru elektroniskā veidā ierakstītu CD-diskā.  

Dokumentācijai, kura tiek nodota elektroniskā veidā jāiekļauj: 

 visi .dwg, MS Office, .pdf, vai citas paliecinājuma kartes izstrādē izmantotās 

programmatūras dokumenti; 

 Būvprojekta rasējumi .dwg formātā un .pdf formātā 
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Visus izdevumus, kas ir saistīti ar tehniskos risinājumu, projekta dokumentācijas vai 

Izmaiņu Būvprojekta izstrādi, saskaņošanu, nodošanu Pasūtītājam (t.sk. objekta apsekošanu, 

tehnisko noteikumu pieprasīšanu un saņemšanu (ja nepieciešams), dokumentācijas izstrādi, 

saskaņošanu un akceptēšanu) apmaksā Uzņēmējs un tie ir ietverti līgumcenā.  

Uzņēmēja un tā specialistu atbilstība 

Uzņēmējam un uzņēmēja specialistiem jābūt reģistrētiem Būvkomersantu un 

Būvspecialistu reģistrā siltumapgādes sistēmu projektēšanā un būvdarbu vadīšanā. 

Infrastruktūra 

Uzņēmējs veic: 

 nepieciešamo iekārtu komponentu, izkraušanas, pārvietošanas un uzstādīšanas 

nodrošināšanu; 

 visi būvniecībai/montāžai nepieciešamos pagaidu pieslēgumus (ūdens, 

kanalizācija, komunikācijas, elektrība); 

 esošo sienas aiļu aizmūrēšanu pēc jaunā siltummezgla uzstādīšanas un 

pieslēgšanas. 

Īstenošana 

Uzņēmējs nodrošina: 

 projekta vadību, pārraudzību uz vietas, iekārtu pārraudzību; 

 konceptuālu un detalizētu inženiertehnisku projektēšanu;  

 sagādi, izgatavošanu, pārbaudi un montāžu, nodošanu ekspluatācijā. 

Pasūtītāja personāla apmācība 

Uzņēmējs nodrošina Pasūtītāja personāla teorētisku un praktisku apmācību jaunā 

siltummezgla  ekspluatācijā, apmācības noformējot ar aktu vai izsniedzot citu apliecinošu 

dokumentu. 

Personāla apmācība notiek šādās jomās: darbība, apkope, traucējumu/kļūdu meklēšana 

un novēršana. 

Apmācībā ir piedalās darbiniekiem, kurus ir noteicis Pasūtītājs. 

Būvniecība un montāža 

Būvniecībai/montāžai tiek piemērotas šādas galvenās prasības: 

 būvniecības/montāžas pasākumus īsteno, pamatojoties uz izstrādāto un 

apstiprināto Būvprojektu; 

 vispārēja atbildība par montāžas un būvdarbiem; 

 visu atkritumu novākšana saskaņā ar vides tiesību aktiem un uz Uzņēmēja 

rēķina. 

Nodošana ekspluatācijā 

 Uzņēmējs nodrošina uz sava rēķina visu palaišanai nepieciešamo materiālu, 

ierīču uzstādīšanas, pārbaudes un verifikācijas izmaksas; 

 Uzņēmējs veic siltummezgla iekārtu, aizbīdņu numerāciju atbilstoši 

ekspluatācijas shēmai un sagatavo, piestiprina siltummezgla shēmu pasūtītāja 

norādītajā vietā; 

 Uzņēmējs pirms nodošanas Pasūtītajam iesniedz izpilddokumentāciju. 

 Uzņēmējs nodrošina uz sava rēķina, pēc Pasūtītāja norādījuma (līdz trim darba 

vietām), attiecīgu darba datoru staciju pieslēgumu attālinātai siltummezgla 

vadības/kontroles programmai  



 
Tehniskā specifikācija 

5.17.FORM.54.v1 

No 05.01.2015. 

Lpp. 5 no 7 

 

© PAS "Daugavpils siltumtīkli" 

 Uzņēmējs pirms nodošanas Pasūtītajam iesniedz jaunā siltummezgla 

ekspluatācijas instrukciju Latviešu valodā un visus ierīču pārbaudes, 

verifikācijas protokolus, kā arī iekārtu, ierīču ekspluatācijas instrukcijas, 

drošības datu lapas. 

Būvvietas sakārtošana 

 montāžas un montāžas atkritumu novākšana. 

Garantijas perioda laikā 

Uzņēmējs nodrošina: 

 tehniskās palīdzības sniegšana Pasūtītājam remontdarbos un turpmākajā darbībā; 

 visu ar garantiju saistīto darbu organizācija, plānošana un izpilde; 

 attālās pārraudzības/diagnostikas bezmaksas pakalpojumu sniegšana Pasūtītājam; 

 Nepieciešamības gadījumā nodrošina speciālista atbraukšanu 12 h laikā darba 

dienās. 

Piegādātājām iekārtām, materiāliem un izpildītajiem darbiem dot garantijas: 

 iekārtām atbilstoši pretendenta piedāvājumam, bet ne mazāk kā 24 mēnešus no 

ekspluatācijā nodošanas brīža; 

 darbiem atbilstoši pretendenta piedāvājumam, bet ne mazāk kā 60 mēnešus no 

iekārtu nodošanas ekspluatācijā brīža; 

Garantijas laiks tiek skaitīts, saskaņā ar piedāvājumu, kopš brīža, kad jaunais 

siltummezgls tiek nodots ekspluatācijā.  

2. PAMATINFORMĀCIJA 

2.1. Jaunā siltummezgla uzstādīšanas vieta  

Jaunais siltummezgls tiks uzstādīts Siltumcentrālē Nr.3, Mendeļejeva ielā 13a, 

Daugavpilī, galvenā korpusā, TS telpā asī 7-10. GRP ēkā paredzēt uzskaites mezgla 

uzstādīšanu. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par situācijas un potenciālo apjomu novērtēšanu, lai 

demontētu un atjaunotu nepieciešamās būvkonstrukcijas. 

2.2. Iekārtu atbilstības parametru apkopojums 

Jaunajam siltummezglam jānodrošina esošās telpu apkures sistēmas (apkures radiatori), 

ražošanas telpu gaisa apkures sistēmas un karstā ūdens sistēmas drošu darbību. 

2.2.1. Jaunā siltummezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltumapgādes sistēmas 

automatizāciju, nepieciešamos kontroles mēraparātu, ēkas siltumenerģijas skaitītāju, 

t.sk. karstā ūdens skaitītāju uzstādīšanu un uzstādīšanas vietas, atbilstoši spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem uzstādīšanu. 

Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu. Jaunā siltummezglā 

paredzēt:  

 siltummaiņa uzstādīšanu: ražošanas telpu gaisa apsildes sistēmai. 

 siltummaiņa uzstādīšanu telpu esošai radiatoru apkures sistēmai. 

 siltummaiņa uzstādīšanu karstā ūdens apgādes sistēmai.  

GRP ēkā, uzskaites mezglā,  paredzēt siltumenerģijas skaitītāju, spiediena krituma 

regulatoru, kontroles mēraparātus. Siltumtrases ievadā paredzēt atslēdzošo armatūru: tips 

„Naval” (Pn≥25 bar). 

Nodrošināt iespēju attālināti novērot un regulēt siltummezgla darbību. 

Izvēlēties siltummezgla iekārtas saskaņā ar siltumslodzēm un izpildīt siltummezgla 

shēmu. Shēmā norādīt pieslēgšanas vietu pie siltumnesēja un pie siltuma patēriņa 

kontūra. 
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2.2.2. Izstrādāt siltuma zudumu aprēķinu pie šādiem parametriem: 

 Āra gaisa aprēķina temperatūra -24,0°C; 

 Telpu iekšējā temperatūra: 

 katlu telpās, tehnoloģisko iekāru telpās ne mazāk  +10°C; 

 kāpņu telpās, gaiteņos, palīgtelpās +16°C; 

 darba telpās (kabinetos), tualetes +18°C; 

 dušu telpās +25°C. 

2.2.3. Izvēloties iekārtas jāvadās pēc šādiem parametriem:  

 Siltumnesējs – pārkarsēts ūdens. 

 Temperatūras grafiks: 

 Siltumtrasē - 95°C/65°C; 

 Gaisa apsildes sistēmā - 80°C/60°C; 

 Esošā radiatoru apkures sistēmā - 90°C/60°C. 

 GRP ēkā esošā radiatoru apkures sistēmā - 95°C/65°C. 

 Turpgaitas tīkla ūdens spiediens – 10bar. 

 Atgaitas tīkla ūdens spiediens – 4bar. 

2.2.4. Pasūtītājs saviem spēkiem veic esošās apkures sistēmas, ūdens-gaisa sildītāju sistēmas 

un karstā ūdens sistēmas pieslēgšanu pie jaunā siltummezgla.. Projekta pārstrādes laikā 

Uzņēmējs veic nepieciešamos hidrauliskos aprēķinus un rakstiski apliecina ka 

Būvprojekta noteiktie pievada, pieslēguma cauruļvadu diametri ir atbilstoši un 

nodrošina jaunā siltummezgla un apkures, apsildes un kastā ūdens sagatavošanas 

sistēmu pareizu un drošu darbību veicot apkures, apsilde iekārtu ekspluatāciju. 

Nepieciešamības gadījuma veicot jauna siltummezgla projektēšanas darbus Uzņēmējs 

iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam nepieciešamās izmaiņas pievadcauruļvadu diametros 

kas nodrošinās siltummezgla un apkures, apsildes iekārtu energoefektīvu darbību un 

drošu ekspluatāciju. 

2.2.5. Uzņēmējam ir obligāti nepieciešams: 

 Veikt galvenā korpusa un GRP ēkas esošo apkures, karstā ūdens ierīču detalizētu 

apsekošanu, kā arī paredzamo darbu novērtēšanu. 

 Aprēķināt galvenā korpusa un GRP telpām apkurei nepieciešamās 

siltumenerģijas  daudzumu stundā. 

 Karstā ūdens apgādei aprēķināt nepieciešamā siltumenerģijas daudzumu stundā, 

ņemot vērā esošo karstā ūdens patēriņu. 

 Izstrādāt telpu plānu – shēmu ar aprēķināto un esošo siltumslodžu norādījumu un 

saskaņot ar PAS ,,Daugavpils siltumtīkli”.  

 Katlu telpās un tehnoloģisko iekāru telpās izveidot divcauruļu gaisa apsildes 

sistēmu, izmantojot agregātus ar ūdens kaloriferiem un ventilatoriem. Gaisa 

apsildes sistēmai paredzēt trasējumu atbilstoši ēkas dalījumam pa telpu grupām 

un telpām. 

 Parējās telpas saglabāt esošo divcauruļu radiatoru apkures sistēmu. 

 Projektējamo ūdens kaloriferu (siltuma ventilatoru) un apkures radiatoru 

izvietojuma vietas, markas  saskaņot ar PAS ,,Daugavpils siltumtīkli”. 
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 Paredzēt uzstādīt ātruma regulatorus telpu kaloriferu grupām.  

 Visiem kaloriferiem, radiatoriem paredzēt noslēdzošās, regulējošās armatūras 

nepieciešamo daudzumu, t.sk., automātiskos gaisa novadītājus. 

2.3. Siltummezgla automātiskā vadības sistēma 

Automātikas vadības procesors Procesoriem jābūt unificētiem visos ISP un tiem 

jāatbilst sekojošām prasībām: - jānodrošina apkures, ūdens -gaisa sildītāju apkures un karstā 

ūdens cilpas regulēšana; 

- apkures līknes regulēšana atkarībā no ārgaisa temperatūras jānodrošina vismaz 

izmantojot 5 dažādus punktus; 

- apkures līknes regulēšanai jānodrošina paralēlās nobīdes un līknes vertikalitātes 

izmaiņas regulēšanas iespējas; 

- temperatūras iestatījums pie kuras apkures sezonas sākumā un beigās apkures 

regulēšanas vārsts tiek turēts aizvērtā stāvoklī, kā arī tiek izslēgts apkures cirkulācijas sūknis; 

 - jānodrošina signāla pieslēgšana no regulējošajiem vārstiem to stāvokļa indikācijai. 

Stāvokļa indikācijai jābūt redzamai vadības panelī, pamatekrānā;  

- regulatoram jānodrošina vismaz 3 ārējās ieejas, kas jāparedz kā bezsprieguma releja 

ieejas (vismaz divām no tām jābūt izmantojamām impulsa informācijas nolasīšanai no ūdens 

skaitītājiem); 

- regulatoram jābūt aprīkotam ar pulksteni un kalendāru, ir jānodrošina automātiska 

vasaras un ziemas laika pārslēgšana; 

- vienas diennakts laikā jānodrošina vismaz 4 temperatūras pazeminājumi apkures un 

karstā ūdens režīmiem: - nedēļas, mēneša un dienas laika programmu apkurei un karstajam 

ūdenim; 

 - siltumtīklu pieļaujamās atpakaļgaitas temperatūras līknes iestatīšana atkarībā no 

ārgaisa temperatūras, un temperatūras ierobežošanas funkcija. 

3. CITI NOSACĪJUMI 

Veikt visu nepieciešamo iegriezumu veikšanu esošajās komunikācijās ne vēlāk par 

2020.gada 1.oktobri. 

Nodrošināt objekta nodošanu ekspluatācijā 4 (četru) mēnešu laikā no līguma 

parakstīšanas dienas. 

Visām iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. 

Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. 

Cauruļvadiem jābūt metāla apvalkā. 

Uzņēmējam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu 

apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību 

iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām. 

Uzņēmējam savā Piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks. 

Iesniedzamā piedāvājuma derīguma termiņš: 60 kalendāra dienas. 


