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1.  Ievads 

 
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 vides 
aizsardzības prasības, projektēšanas prasības, atbilstības novērtējuma un izpildes prasības, drošības 
noteikumus, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, terminoloģiju, izmērus, simbolus, pārbaudes 
noteikumus un metodes, lietotāja instrukcijas, ražošanas procesus un metodes, prasības attiecībā uz 
būvniecības darbu veikšanas metodēm un tehnoloģiju un citus tehniskos noteikumus, ko Sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs paredzējis būvniecības darbiem vai būvei kopumā, vai materiāliem un 
priekšmetiem, kādus paredzēts izmantot būvē. Būvniecības darbu apjomus nosaka saskaņā ar SIA 
„Strasa Konsultanti” izstrādāto būvprojektu un pieļaujamām būvprojekta izmaiņām, kuras norādītas 
zemāk  ietvertajā Tehniskajā specifikācijā.  

Šī tehniskā specifikācija nav detalizēts apraksts visām iekārtām un pakalpojumiem, kurus 
Uzņēmējam ir jāpiegādā, izbūvējot Katlumāju. Tehniskajā specifikācijā ietvertās Pasūtītāja norādītās 
prasības un rekomendācijas, kuras Uzņēmējam ir rūpīgi jāanalizē un jāņem vērā, sagatavojot 
Piedāvājumu. Tehniskās specifikācijas uzdevums ir nodrošināt Pasūtītājam tāda iepirkuma priekšmeta 
iegūšanu, kas atbilst efektīvas, modernas, labi aprobētas, drošas un ekonomiskas Katlumājas 
prasībām.  

Konkursa tehniskā dokumentācija izstrāde veikta pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, ievērojot 
spēkā esošos Latvijas Republikas likumdošanas aktus un starptautiskos standartus, vadoties pēc 
tehniski ekonomiskajā pamatojumā noteiktām vadlīnijām. 

Uzņēmējam jāveic visi darbi saskaņā ar šo Tehnisko specifikāciju, Pasūtītāja izdoto un 
saskaņoto būvprojektu un norādītajām būvprojekta korekcijām, kuras aprakstītas šajā 
dokumentā.  

Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru izpildi, 
kā arī par to, ka projekts saņem visus saskaņojumus, kuri nepieciešami objekta nodošanai 
ekspluatācijā.  

Uzņēmējam jāizpilda šīs tehniskās specifikācijas prasības, izņemot, ja vien Uzņēmējs 
konstatē, ka tehniskajā specifikācijā norādītās prasības varētu radīt risku drošībai, izturībai, vai 
radīt neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai radīt zemāku katlumājas siltumapgādes 
sistēmas ekonomisko atdevi. Jebkurā gadījumā Piegādātāja darbībai, sagatavojot piedāvājumu, 
ir jāatbilst būvprojekta un šīs tehniskās specifikācijas uzdevumam un mērķim.  
 
Pretrunu gadījumā starp Pasūtītāja prasību atsevišķām daļām ir jāievēro sekojoša prioritāte: 
 
- Vispārīgā būvniecību darbu specifikācija un Vispārīgā mehānisko darbu un procesa 

aprīkojumu specifikācija; 
- Izstrādātais un saskaņotais būvprojekts; 
- Darbu sastāvs un Īpašās Pasūtītāja prasības; 
- Vispārīgās Pasūtītāja prasības līguma ieviešanai; 
- Pasūtītāja sagatavotā informācija būvprojekta korekcijas ietvaros 
- Vispārējā informācija 
 

Aprīkojums ir jāizvēlas tāds, lai nodrošinātu, ka Katlumāja sasniedz augstu darboties spēju, 
augstu pieejamību un zemu parametru degradāciju dzīves cikla laikā. Katlumāja ir jaizbūvē, lai 
darbotos visā āra gaisa temperatūru amplitūdā, kas ir norādīta šajā specifikācijā, un tai visu laiku ir 
jādarbojas ar minimālu operatora iejaukšanos un minimālu apkopi. 
 

Uzņēmējam ir pienākums piegādāt, izbūvēt, ieregulēt un nodot ekspluatācijā, nodrošināt 
garantijas pakalpojumus pilnībā darbspējīgai Katlumājai. Viss nepieciešamais šim mērķim, pat ja tas 
nav īpaši atrunāts šajā specifikācijā, ir jāiekļauj, ja vien šajā specifikācijā nav norādīts citādi. 

 
2. Vispārējais darbu un pakalpojumu apjoms 

 
Darbu apjomā jāiekļauj visas darbības, neatkarīgi no tā, vai tās ir minētas konkursa 

dokumentos vai nē, lai nodrošinātu jaunas, modernas šķeldas apkures Katlumājas izbūvi . 
Galvenās prasības: 

-  Būvprojekta izmaiņu dokumentācijas izstrāde un sakaņošana būvvaldē, ieskaitot visu 
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nepieciešamo TN un atļauju saņemšanu;  
- Autoruzraudzība; 
- Ceļu un laukumu izbūve (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā norādītajiem 

tehniskajiem datiem); 
-  Pagaidu būvlaukuma apkalpošanas nodrošināšana; 
- Katlumājas celtniecība (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā norādītajiem 

tehniskajiem datiem) ; 
- Labiekārtošana, žogs, autotransporta vārti (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā 

norādītajiem tehniskajiem datiem); 
- Ūdens un kanalizācijas sistēma(pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā norādītajiem 

tehniskajiem datiem); 
- HVAC (Apkures un ventilācijas sistēma), (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā 

norādītajiem tehniskajiem datiem); 
- Komunikāciju pieslēgumu izbūvi, nepieciešamo pazemes komunikāciju pārbūvi, (pieļaujama 

izmaiņa no izstrādātā būvprojektā norādītajiem tehniskajiem datiem); 
- Divu jaunu šķeldas ūdens sildīšanas katlu ar kopējo nominālo jaudu 1,0MW (viena katla jaudu 

0,3MW (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā norādītajiem tehniskajiem datiem), otra 
katla jauda 0,7MW) uzstādīšanu; 

- Kurināmā šķeldas noliktava, šķeldas padeves sistēmas un pelnu savākšanas sistēmas 
būvniecību (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā norādītajiem tehniskajiem datiem); 

-  Siltumtīklu un katla kontūra cirkulācijas sūkņu uzstādīšanu (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā 
būvprojektā norādītajiem tehniskajiem datiem); 

-  Elektrosadales sistēma;  
-  Automatizācijas un vadības sistēma (SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition, tulk. 

no ang. Pārraudzības vadība un datu saglabāšana), (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā 
būvprojektā norādītajiem tehniskajiem datiem); 

-  Kabeļu teknes, kabeļi, visas nepieciešamās lauka aprīkojuma kārbas, drošības slēdži un citas 
komponentes, ieskaitot to uzstādīšanu; 

-  Pilns katlu kontrolmēraparātu un vadības aprīkojums; 
-  Ūdens attīrīšanas un sagatavošanas sistēma; 
-  Ugunsdrošības automātiskā signalizācija 
-  Apsardzes un videonovērošanas sistēma; 
-  Ēku elektroinstalācija, vājstrāvu sistēmas, iekštelpu standarts, avārijas izeju un izeju 

apgaismojums visā ēkā, ēku ārējais apgaismojums; 
-  Zemējums un zibens aizsardzība; 
 
Saskaņā ar Atslēgas projektu līguma noteikumiem, Darbuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, 
ir pilnībā atbildīgs par: 
 
- Informācijas iegūšanu; 
- Būvlaukuma apstākļu izpēti; 
- Piegāžu un transportēšanas apstākļu izpēti; 
- Papildus tehnisko noteikumu saņemšanu no iesaistītām pusēm un institūcijām, ja 

nepieciešams; 
- Jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto pārbaudi; 
- Likumā noteikto atļauju un licenču saņemšanu projekta īstenošanai; 
- Nepieciešamo inženierkomunikāciju aprēķinu; 
- Tehniski un ekonomiski optimālas Katlumājas izbūves darbu piemērojamās informācijas 

apkopošanu, pārbaudi un prezentāciju; 
- Vietējo apstākļu izpēti, attiecībā uz teritoriālo plānošanu un piemērojamiem normatīvajiem 

aktiem; 
- Būvprojekta izmaiņu dokumentācijas saskaņošanu un ar būvniecības darbu veikšanu saistīto 

saskaņojumu un atļauju saņemšanu; 
- Darbu veikšanas projekta izstrādi; 
- Iekārtu aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu; 
- Būvniecības apdrošināšanu – visa nepieciešamo apdrošināšanu, tai skaitā visu celtniecības 

risku apdrošināšanu līguma summas apmērā, līdz Darbu pieņemšanai; 
- Darbu pārbaudēm; 
- Izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā; 
- Pasūtītāja personāla apmācību; 
- Saistībām defektu paziņošanas periodā; 
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- Esošo ceļu un infrastruktūras pastiprināšanu (ja nepieciešams) – katlu mājai piekrītošā zemes 
gabala robežās; 

- Visām nepieciešamajām izpētes, atļauju saskaņošanas un citām nepieciešamajām darbībām 
sakarā ar iepriekšminētajām darbībām; 

- Visu sistēmu savstarpējo saslēgšanu, kā tas ir aprakstīts šajā tehniskajā specifikācijā un to 
pielikumos, atbilstoši grafikam. Visu pagaidu pievienojumu celtniecības vajadzībām (ūdens, 
kanalizācija, komunikācijas, elektroenerģija); 

- Sava būvlaukuma biroju un celtniecības konteineriem; 
- Piegādātā materiāla un aprīkojuma pienācīga uzglabāšana būvlaukumā. Bojāto materiālu 

aizvietošana; 
- Visaptveroša atbildība par celtniecības darbu uzraudzību un izpildi. 
- Iekārtu montāža ir jāveic atbilstoši ražotāju montāžas instrukcijām, kas saskaņojamas ar 

Pasūtītāju. Celtniecība ir jāveic atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem par rīkošanos ar 
materiāliem, metināšanu, utt.; 

- Visu Katlumājas daļu pasargāšana no jebkāda veida bojājumiem celtniecības laikā; 
- Esošās infrastruktūras un komunikāciju pasargāšana transportēšanas un celtniecības darbu 

laikā; 
- Nodrošināšana ar celtniecības sastatnēm; 
- Nodrošināšana ar aprīkojumu, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus; 
- Atbildīgā iecelšana par darba drošību būvlaukumā; 
- Visu nepieciešamo celtniecības pārbaužu, funkcionālo pārbaužu un izmēģinājuma pārbaužu 

veikšana; 
- Visu veikto pārbaužu dokumentācija; 
- Tehnoloģisko sistēmu uzkopšana, tīrīšana, skalošana un karsēšana atbilstoši ražotāju 

rekomendācijām, kā arī labas inženierijas prakses; 
- Pārbaudes saskaņā ar Līgumu un piemērojamām pārbaužu kārtību un standartiem; 
- Pasūtītāja nodrošināšana ar pilnu celtniecības rasējumu komplektu un montāžas instrukcijām, 

lai dotu iespēju uzraudzīt montāžas darbu kvalitāti; 
- Pilna atbildība par visiem nepieciešamiem ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbiem 

pirms nodošanas ekspluatācijā; 
- Karsto pārbaužu laikā, kurināmā materiālu piegādi, pelnu utilizāciju nodrošina pasūtītājs; 
- Pasūtītāja personāla uzaicināšana dalībai Katlumājas, pārbaužu un mērījumu darbos pirms 

nodošanas ekspluatācijā Piegādātāja uzraudzībā un vadībā; 
- Visu ekspluatācijas izejmateriālu izmaksas (izņemot kurināmo, ūdeni, elektroenerģijas patēriņu 

un pelnu utilizāciju) jāapmaksā un jāpiegādā Uzņēmējam; 
- Piegādātāja personāla apmācība, ieregulēšanas, pārbaužu un mērījumu darbu pirms 

nodošanas ekspluatācijā laikā; 
- Analītisku iemeslu-seku ziņojumu sagatavošana par visām Katlumājas darbības kļūdām 

nodošanas ekspluatācijā un Garantijas laikā; 
- Bīstamo iekārtu identifikācija un reģistrācija (ja tas ir piemērojams); 
- Darbība bez jebkāda veida pārtraukumiem noteiktajās Izturības pārbaudēs un funkcionālajās 

pārbaudēs atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja uzdotajam slodzes profilam; 
- Pasūtītāja personāla dalības nodrošināšana visās darbības pārbaudēs Piegādātāja 

uzraudzībā, atbildībā un vadībā; 
- Atbrīvošanās no celtniecības un ekspluatācijas materiālu atlikumiem; 
- Materiālu uzglabāšanas zonu atjaunošana; 
- Atbrīvošanās no būvniecības atkritumiem; 
- Vispārējās nepieciešamās patēriņa materiāli līdz darbu pieņemšanai (smērvielas/ pārbaudes 

eļļa, ķimikālijas utt., izņemot pamata kurināmo); 
- Katla apkopes un servisa instrumentu komplekts; 
- Iekārtu, durvju marķēšana latviešu valodā; 
- Plāksnes ar identifikācijas kodu un svarīgāko iekārtu informāciju latviešu valodās; 
- Brīdinājumu un drošības zīmes saskaņā ar piemērojamiem standartiem. 
- Plūsmu virziena apzīmējumi; 
- Nodrošināšana ar elektrisko pretaizsalšanas kabeli (t.i., vietās, kur komponenti un cauruļvadu 

sistēma ir potenciāli pakļauta apkārtējai temperatūrai, kas mazāka par 5° C), lai izvairītos no 
potenciālas komponentu un cauruļvadu sistēmas sasalšanas; 

- Pārklāšana, izolēšana, oderējums un krāsošana; 
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Uzņēmējs var izmantot Pasūtītāja sagatavotajā informācijā rekomendējamo iekārtu 
izvietojumu, bet ir atbildīgs par to galīgo precizēšanu un saskaņošanu ar pašvaldības un citu atbildīgo 
institūciju pārstāvjiem, izstrādājot izmaiņas būvprojektā. 

Izmaksas par pašiem komunālajiem pakalpojumiem uzņemsies Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējs. 

 
 

3. Dokumentācija 
Dokumentācijā jāiekļauj sekojošas galvenās sadaļas (dokumentācija būs jāiesniedz tikai iepirkuma 
līguma izpildes laikā): 
- Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas, ietverot informāciju apkopotu no iekārtu 

piegādātājiem. Šai dokumentācijai jābūt angļu vai latviešu valodās; 
- Ekspluatācijas instrukcijas, kuras nepieciešamas Pasūtītāja personālam vadot iekārtas. 

Ekspluatācijas instrukcijām jāsniedz detalizēta un pilna pamācība kā vadīt visu Katlumāju un 
visus tās komponentus, tai ir jābūt rediģējamā formā latviešu valodās; 

- Sistēmas detalizēti apraksti, identificējot katru tās komponentu (piemēram, sūkņus, vārstus, 
pogas utt.); 

- Pieļaujamie ekspluatācijas veidi, novērojamie parametri, pieļaujamās novirzes; 
- Instrukcija kā palaist/apturēt/mainīt darbības veidu katram komponentam atsevišķi un kopumā; 
- Avāriju un defektu kārtības, paskaidrojot iespējamos defektus un avārijas, un nepieciešamos 

pasākumus, lai tās noskaidrotu un izlabotu. Katrai trauksmes ziņai jāpievieno ieteikumi 
nepieciešamām operatora darbībām; 

- Informācija kā izpildīt regulārās pārbaudes (piemēram, pārbaužu biežums, ko novērot utt.); 
- Drošības instrukcijas; 
- Cita informācija, nepieciešama Katlumājas drošai ekspluatācijai; 
- Ekspluatācijas instrukcijai jābūt ar atbilstošām fotogrāfijām, identificējot komponentus 

(piemēram, pogas, slēdžus, vārstus un citus kontroles elementus); 
 
Šī dokumentācija jāiesniedz Pasūtītājam divās drukātās kopijās un vienā elektroniskā kopijā. 
 
Tāpat projekta realizācijas laikā jāiesniedz sekojoši dokumenti, lai ļautu uzraudzīt projekta realizāciju 
un darba kvalitāti: 
- Visaptverošu un detalizētu darba grafiku līdz pat specifiskam celtniecības/ montāžas/ 

ekspluatācijas darbības līmenim; 
- Abreviatūras sarakstus; 
- Procesa shēmas; 
- Sistēmas apraksti; 
- Kontroles un vadības apraksti un kontroles diagrammas; 
- Elektriskās shēmas; 
- Iekārtu datu lapas; 
- Principiālās tehnoloģiskās shēmas rasējumi; 
- Kabeļu saraksts un izkārtojums; 
- Citi projekta dokumenti; 
 
Celtniecībā lietotajai dokumentācijai (tajā skaitā rasējumiem, celtniecības/ montāžas/ ekspluatācijas 
kārtības, projekta labojumi, kvalitātes ieraksti) būvdarbu laikā vienmēr ir jābūt pieejamai Pasūtītājam 
izskatīšanai. 
 

4. Darbības metodes 
Galvenā Katlumājas darbības metode - ekspluatācija saskaņā ar jaudas pieprasījumu no patērētājiem. 

 
5. Projekta ilgtspēja 
Katlumājai jābūt projektētai kā minimums vismaz 120,000 darbības stundām un 20 gadiem. Katlumājai 
savā dzīves laikā jāiztur slodzes maiņas tādā veidā, lai komponentiem neradītu pārslodzi, kas 
pārsniedz pieļaujamās normas. 
Prognozējamā gada ekspluatācija: 
- Gada darbības stundas apmēram 2500-3500 h. 
- Aptuveni 3 palaišanas reizes gadā. 
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6. Būtisko komponentu celtniecība 
Sekojošas galvenās prasības ir piemērojamas būvdarbiem/ montāžai: 
- Celtniecības/ montāžas darbības ir jāveic pamatojoties uz apstiprinātu būvprojekta 

dokumentāciju  un būvprojekta korekcijām, kuras norādītas šajā tehniskajā specifikācijā; 
- Jābūt ieceltam atbildīgajam par darba drošību, kuram jāizstrādā un jāievieš veselības un 

drošības plāns un stingri jāseko attiecīgai likumdošanai; 
- Mehāniskie/ elektriskie montāžas darbi jāuzrauga atbilstoši kvalificētam uzraugam; 
- Specializētie darbi jāuzrauga galvenajam inženierim (pārstāvim no iekārtu piegādātāja 

kompānijas); 
- Daži specializētie darbi (piemēram, Ugunsdrošā mūrējuma montāža) jāveic iekārtu 

Uzņēmējam; 
- Visai informācijai, tajā skaitā  projekta rasējumiem, montāžas kārtībai, izpilddokumentiem, 

jābūt pieejamiem Pasūtītāja pārstāvim, kurš ir atbildīgs par kvalitātes kontroli un projekta 
vadību; 

 
7. Darba drošība un satiksmes organizēšana. 

Būvdarbus veikt nepārtraucot satiksmi. Piekļūšana būvlaukumam jāorganizē pa esošajiem 
ceļiem un ielām. Ja nepieciešams, Uzņēmējam jāparedz pagaidu apbraucamie ceļi, tilti, kas pēc 
objekta pabeigšanas jānovāc. 

Uzņēmējam jāgarantē, ka viņa transports ārpus darbu zonas atbildīs visiem spēkā esošajiem 
likumiem un slodžu ierobežojumiem. 

Uzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina autotransporta, sabiedriskā transporta, operatīvā 
transporta un gājēju satiksme. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. 
Jāuztur un jāaprīko ar pagaidu ceļa zīmēm un shēmām visi būvniecības laikā izmantojamie autoceļi, 
ieskaitot pagaidu apvedceļus, kā arī jānodrošina droša satiksme pa tiem. Nepārtraukti jābūt 
nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem 
netiek nevajadzīgi traucēta. 

Visā ceļa rekonstrukcijas laikā pagaidu brauktuves un apbraucamie ceļi jāaprīko ar 
sagaidāmajam transportam atbilstošu segumu. 

Ja Būvinženieris uzskata, ka nepieciešams, Uzņēmējam jānodrošina signalizētājs, kurš 
regulēs satiksmes kustību cauri un apkārt būvei, jāgādā par mirgojošām signālugunīm nakts laikā, kā 
arī jānodrošina to cilvēku pietiekama aizsardzība, kuri nodarbosies ar satiksmes regulēšanu. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 
precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.  

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 
inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.  

 
8. Informācija projektēšanai, ja tiek veikta būvprojekta korekcija. 

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 
būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Ir 
iespējama specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ar citām, analogām vai labākām 
iekārtām un materiāliem. 
KM darbības ražīgums un izejas jaudas ir atkarīgas no vairākiem apkārtējās vides apstākļiem. 
-  Āra temperatūras svārstības -35...+40 C, iekštelpās +5...+40 C; 
- Vidējais mēneša nokrišņu daudzums robežās no 25mm līdz 85mm; 
-  Vēja ātrums no 0 līdz 44 m/s; 
-  Projekta izstrādes laikā kā vienas no pamatprasībām jāievēro Latvijas būvnormatīvu un 

noteikumu krājums LBN 003-01 "Būvklimatologija" (celtniecības veikšanas klimata 
nosacījumi), izmantojot arī datus no tuvākajām līdzvērtīgajām/salīdzināmām teritorijām; 

-  Civilās projektēšanas ietvaros ievērojamie vispārējie nosacījumi; 
-  Sniega noslodze: 1,1 kN/ m²; 
-  Seismiskā slodze: saskaņā ar LBN 005-99; 

Visām iekārtām un materiāliem jābūt ražotiem atbilstoši mērvienību SI sistēmai. 
Katlu piegādes apjomam jāietver visas nepieciešamās ūdenssildāmā katla iekšējā procesa sistēmas, 
katlu ūdens recirkulācijas sūkņus, interfeisa procesa sistēmas, katlu un to tehnoloģisko iekārtu 
automatizācija un instrumentācija, katlu elektriskās sistēmas, nepieciešamie kopējie, strukturālie un 
celtniecības darbi, ūdensapgādes un sanitārie mezgli, apkures, ventilācijas sistēmas un 
ugunsaizsardzība, kā norādīts šajā un citos līgumu sastādošos dokumentos. 
 
8.1. Pamata parametri 
Katlumāja pēc izmantotā kurināmā veida – šķelda. 
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Siltuma ražošanai izmantojamais pamata kurināmais – koksnes šķelda ar mitrumu līdz 55%. 
Pirmā šķeldas kurināmā katla siltuma jauda – 0.3 MW (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā 
norādītajiem tehniskajiem datiem). 
Otrā šķeldas kurināmā katla siltuma jauda – 0.7 MW. 
Kopējā abu katlu siltumjauda – 1,0MW. 
Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu temperatūras režīms: 
- Turpgaitas siltumnesējs 75-90 °C 
- Atgaita siltumnesējs 60-70 ºC 
Katlu kontūra turpgaita siltumnesējs max. 110’C; 
Katlu kontūra atpakaļgaita siltumnesējs min.  - 70’C; 
Katla kontūra nominālais cirkulācijas apjoms – 50m3/h (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā 
norādītajiem tehniskajiem datiem); 
Siltumtīklu ūdens nominālais cirkulācijas apjoms 60 m3/h (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā 
būvprojektā norādītajiem tehniskajiem datiem)  
Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu spiediena režīms – turpgaita 4,3bar 
Centralizētās siltumapgādes siltumtīklu spiediena režīms  - atgaita 2,8 bar 
Maksimāli pieļaujamais spiediens 6,0 Bar. 
 
8.2. Pretendentam jāņem vērā sekojošas pamatprasības: 
- Paredzēt slīpo kustīgo ārdu tehnoloģijas sadedzināšanas iekārtu; 
- Katliem jābūt aprīkotiem ar multicikloniem; 
-  Katra katlu darbības procesiem jābūt pilnībā automatizētiem un tiem jābūt kontrolētiem un 

vadītiem (piemēram, palaišana, normāla darbība, izslēgšana) no skārienjūtīgajiem ekrāniem, 
kuri iebūvēti katla vadības sadales skapī. Izņēmums ir aukstās palaišanas fāzē, kad var būt 
atļauta lokāla iejaukšanās;  

- Katlu mājas siltumapgādes sistēmas automatizācijas līmenim jābūt pietiekošam, ietverot 
SCADA sistēmu (pārraudzības vadība un datu saglabāšana), lai katlumāju vadītu attālināti no 
centrālā operātora centra, kurš atrodas Ugāles katlu mājā (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā 
būvprojektā norādītajiem tehniskajiem datiem); 

-  Pretendentam jāuzstāda jauni siltumtīklu cirkulācijas sūkņi, kas nodrošina visa siltuma avota 
un siltumtīklu darbību, jāparedz 2 sūkņi, katram jāspēj nodrošināt 100% no nominālās 
caurplūdes; 

- Katram katlam siltumnesēja nodrošināšanai paredzēt elektronisko cirkulācijas sūkni; 
-  Paredzēt uzstādīt atdalošo siltummaini starp siltumtīklu kontūru un katlu kontūru. Nodrošināt 

automātisku siltumtīklu temperatūras kontroles procesu atkarībā no ārgaisa temperatūras 
grafika. Atgaitas spiediens ir ierobežots līdz 3,2 bar, maksimālais turpgaitas spiediens ir 6 bar; 

-  Paredzēt jaunajiem katliem dūmeņa izbūvi. Dūmeņa nosacītais diametrs ir 500mm, augstums 
16 m (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā norādītajiem tehniskajiem datiem); 

- Jāparedz katlu kontūru un siltumtīklu kontūra piebarošanas sistēma. Ūdens sagatavošanas 
sistēmas ražība jāparedz 1,7m3/h, tai jāsastāv no ūdens mehāniskā filtra, ūdens 
sagatavošanas iekārtu. Piebarošanas tvertnes tilpums 1,5m3;  

-  Jānodrošina katlu kontūra un siltumtīklu kontūra izplešanās ūdens kompensāciju un 
uzglabāšanu un atkārtotu tā izmantošanu piebarošanas veikšanai; 

-  Kurināmā padeves noliktavas kustīgās grīdas platībai ir jābūt pietiekošai, lai nodrošinātu 
kurināmā apjomu 72 h pie katlu nominālās jaudas 1,0MW, minimālā platība 74m2. Šai 
noliktavai ir jābūt vismaz 5,0m platai, 14.8 m garai, maksimālais šķeldas plānotais augstums 
3,25m, vidēji 3,0m (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā norādītajiem tehniskajiem 
datiem); 

-   KM durvju platumam jānodrošina lielāko mezglu nomaiņu vajadzīgajās telpās: 
- Paredzēt šķeldas katlu automātisko aizdedzināšanas sistēmu; 
-  Katlumājas elektrisko sistēmu piegādes apjoms ietvers elektriskās sistēmas, kas 

nepieciešamas darbībai, ieskaitot nepieciešamās esošās apgādes sistēmas modifikācijas. 
 
 
8.3. Pieļaujamas sekojošas izmaiņas, ja tiek veikta 2017. gada SIA “Strasa konsultanti” katlu mājas un 

šķeldas noliktavas būvprojekta korekcija: 
 

       
- Ģenerālplāns- pieļaujama būvprojekta korekcija, samazinot ēkas gabarītus un konfigurāciju, 
nodrošinot tehnoloģisko iekārtu ekspluatāciju un brīvu piekļuvi remonta un tehniskās apkalpošanas 
darbu veikšanai. 
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 Asfaltbetona ceļu un laukumu platību paredzēt tādu, kas nepieciešama ērtai objekta 
ekspluatācijai un brīvai kurināmā piegādei, rezerves kurināmā pievešanai un pelnu 
izvešanai.šķeldas transports 90 m3/ 

 Rezerves šķeldas novietošanas betona laukuma platība ne mazāk kā 42m2. 
-  

  Betona laukuma pirms šķeldas novietnes platība ne mazāka kā – 31 m2; 
 Zāliena atjaunošana.; 
 Teritorijas žogs ar divviru vārtiem nemazāks kā – 30 m; 
 Ap ēkas perimetru jābūt apmalei no bruģa seguma (min.500mm platumā); 
 Asfaltbetona seguma izbūve ārpus zemesgabala robežām nav jāparedz;   
  

- Katlu māja un šķeldas novietne:  
 Zemes darbu apjoms proporcionāls būvbedres izmēriem; 
 Pamatus paredzēt no monolītās dzelzsbetona plātnes, atbilstoši iepriekš izstrādātajam 

projekta biezumiem un stiegrojumam; 
 Gruntsūdens atsūknēšana obligāta būvdarbu laikā;  
 Zem pelnu konteineriem nav jāparedz dz/betona plātne; 
 Kopējā ēkas platība nevar būt mazāka par 190m2; 
 Ēkas telpas augstums šķeldas noliktavā nezemāks kā 4,5m; 
 Ēkas augstums katlu telpas augstums nezemāks kā 5m; 
 Šķeldas noliktavas kustīgās grīdas platums ne mazāk kā 4m un vismaz 3 šķeldas 

padeves līnijas; 
 Šķeldas katlu mājā paredzēt vismaz vienu divviru metāla durvis un vienu vienviru.  
 Katlu māja neparedzēt ofisa vai noliktavas telpas; 
 Jumta segums šķeldas noliktavā t45 skārda atbilstoši ražotāja norādījumiem; 
 Jumts segums katlu mājai sendvičpaneļi PUR 120mm; 
 Sienas segums katlu mājai sendvičpaneļi PUR 100mm; 
 Katlu mājai jāparedz vismaz 3 PVC logi, kopēja platība nemazāk kā 7 m2; 
 Betona grīdas apstrādāt ar virsmas cietinātāju; 
 Mēbeles paredzēt: 1 galds, 1 krēsls un drēbju pakaramais  

  
- Katlu māja un šķeldas novietne, inženierkomunikācijas: 

 Viena katla jauda 700kW, otra katla jauda 300kW, kopīga jauda 1000kW. 
 Atdalošais siltummainis ar kopējo jaudu 1,2MW; 
 Trases cirkulācijas sūknis ar ražību 60m3/h; celšanas augstums 27m. 
 Lokāla pelnu savākšanas sistēma no katliem un pelnu multicikloniem ar izvadīšanu uz 

kopīgu pelnu konteineru 0.7m3 (3 gb.); 
 Paredzēt jaunajiem katliem dūmeņa izbūvi. Dūmeņa nosacītais diametrs ir 500mm, 

augstums 16 -20m, veicot izmešu modelēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 
 Katlu mājai apgaismojums ne mazāks kā 812w un 7 apgaismojuma armatūras. 

Armatūrām papildus prasības: 
 Luminiscentas spuldzes; 
 IP65; 
 2 gab. ar iebūvētu akumulatoru un 1h 

nepārtrauktai darbībai.; 
 Šķeldas novietnes apgaismojums ne mazāks kā  200W un 4 apgaismojuma 

armatūras.  Armatūrām papildus prasības: 
 LED; 
 IP65; 

 Katlu mājas un Šķeldas novietnes fasādes apgaismojums ne mazāks kā  60W un 2 
apgaismojuma armatūras.  Armatūrām papildus prasības: 

 LED; 
 IP65; 

 UAS -  atbilstoši projektam, bet vadu garumi atbilstoši jaunā ēkas izmēriem; 
 AS – kontrolpanelis, 8 gb. detektori, 2 sirēnas iekšējā un ārējā. Un magnētiskie 

kontakti durvīm; 
 VIDEO – 4 gb. videokameras, cietais disks 4 Tb, LED 22” monitors un serveris; 
 VAS (vadības un automatizācijas sistēmas) nav nepieciešams izbūvēt sekojošas 

pozīcijas: 
- Galds 2400x800mm – 1kpl. 
- Monitoru montēšanas stends(4 monitori 24", 2 līmeņi, regulējams lenķis) – 
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2kpl. 
- 19 collu statne ar ventilāciju – 1kpl. 
- 19 collu statnē montējams dators i7 16GB 2x1TB RAID1 Windows10 Pro 

64bit – 2kpl, serveris 
- SCADA servera un web licence – 2kpl. 
- 19 collu statnē montējams Monitors 24", klaviatūra, pele – 1kpl. 
- 19 collu statnē montējams UPS 2200VA – 2kpl. 
- 19 collu statnē montējams rūteris (CRS125-24G-1S-RM-1U) – 2kpl.  

 UK – ūdensvads ū1 paredzēt tikai tehniskajām vajadzībām 2 gb. DN20 krāniem. 
Kanalizācija k1 nav jāparedz, k2 atbilstoši iepriekš izstrādātajam projektam.   

 VĒDINĀŠANA – paredzēt 1 gb. jumta ventilatoru  - 1400 m3/h. Paredzēts 2 gb. gaisa 
pieplūdes restes:  

 400 X 600h 
 600 X 400h 

 APKURE – Elektriskais sildītājs vismaz 3000W 
 SAT – trases konfigurāciju izmainīt atbilstoši ēkas lokācijai un nodrošināt pieslēgšanos 

katlu mājā; 
 UKT – Ū1 un K1 trases garumu izmainīt atbilstoši ēkas lokācijai un pieslēguma vietai; 

 
9. Ieregulēšana un pārbaudes 
Pretendents ir atbildīgs par visas katlumājas testēšanu un nodošanu ekspluatācijā, sākot no 
piegādes un uzstādīšanas pirmajām pārbaudēm līdz drošības un garantēto vērtību noteikšanas 
nepieciešamo testu veikšanai, lai gala rezultāts pilnībā atbilstu specifikācijas noteiktajām prasībām. 
 
9.1. Vispārējās prasības 
Lai nodrošinātu atbilstību Līguma nosacījumiem, Pretendents Pasūtītāja uzraudzībā veic 
Katlu mājas un tās aprīkojuma inspekciju un pārbaudes, kā arī Pasūtītājam jāpiedalās pie ražošanas, 
montāžas un nodošanas ekspluatācijā. Pretendentam par savu nodomu veikt augstāk minētās 
inspekcijas vai pārbaudes, Pasūtītājam jāpaziņo ne vēlāk kā 7 dienu pirms to veikšanas. Pasūtītāja 
klātbūtne neatbrīvo Pretendentu no jebkāda veida atbildības pret Pasūtītāju vai atbildīgajām 
institūcijām. 
Visas pārbaudes Pretendentam ir jāveic Pasūtītāja klātbūtnē, ja vien iepriekš nav noslēgta rakstiska 
vienošanās par citiem nosacījumiem. Pretendents uzņemas visu risku un atbildību. Objekta testēšanas 
un nodošanas ekspluatācijā laikā, pieļaujams, ka daļu laika vada Pasūtītāja personāls, kas speciāli 
apmācīts šī darba turpmākai veikšanai. Taču tas nekādā veidā neatbrīvo Pretendentu no Līgumā 
noteiktās atbildības. Kad vien tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, Pasūtītājs jāinformē par nodošanas 
ekspluatācijā rakstura un apjoma nozīmīgām izmaiņām pret sākotnēji plānoto un Pretendentam 
jāsadarbojas jebkādu organizācijas pārbaužu un revīziju, kontroles procedūru veikšanā vai resursu 
izlietojuma novērtējumā, lai tiktu sasniegtas noteiktās prasības. 
 
9.2. Garantēto rādītāju saraksts. 
Garantētie rādītāji, kas jānodrošina Pretendentam, ņemot vērā kurināmā parametrus nodaļā 
„Kurināmā raksturojums”. 
 
Katlu garantētie rādītāji. 
Siltumnesēja izplūdes max. temperatūra no katla 110’C; 
Siltumnesēja ieplūdes min. temperatūra katlā 70’C; 
Maksimālais darba spiediens 6bar; 
Maksimālā kurtuves temperatūra 980’C; 
Dūmgāžu max. temperatūra 185’C; 
Jaudas diapazons katliem 20-100% katram katlam atsevišķi; 
Skābekļa saturs dūmgāzes <4%; 
Lietderības koeficients katliem 87% pie 100% jaudas. Pieļaujams lietderības koeficienta samazinājums 
ne lielāks kā 3 % pie 50% jaudas un ne lielāks kā 5 % pie minimālās jaudas 20%; 
Pelnu saturs 4%. 
 
9.3. Sausais tests. 
Pēc iekārtu un palīgiekārtu uzstādīšanas un izolēšanas darba veikšanas pasūtītāja pārstāvis 
saņem paziņojumu par sauso testu veikšanu, tā laikā tiek iesniegti sekojoši dokumenti: 
- Aktus par spiediena hidraulisko pārbaudi; 
- Aktus par elektroinstalāciju pārbaudēm; 
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- Aktu par signālu pārbaudi; 
- Aktu par dūmu trauksmēm un visām pārējām drošības pārbaudēm; 
- Uzstādīto materiālu sarakstu saskaņā ar līgumu; 
- Instalācijas pārbaudi. 
Cauruļvadi un visas citas spiedienam pakļautās daļas jāpārbauda ar spiediena testiem saskaņā ar 
atbilstīgo normu prasībām. Pēc tam, kad pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši aktus, tiek 
dota atļauja uzsākt palaišanu. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš 
uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. 
 
 
9.4. Palaišanas un automātikas pārbaudes tests 
Kad sausais tests ir sekmīgi pabeigts, Pretendents sāk visas katlumājas palaišanu. Palaišana tiks 
organizēta un vadīta saskaņā ar līguma prasībām. Pretendenta Projekta vadītājs sagatavos atsevišķu 
palaišanas plānu un grafiku, lai nodrošinātu kvalitāti palaišanas posmā. 
Pretendents iesniedz pasūtītājam palaišanas plānus saskaņā ar iepriekš atsevišķi pieņemtu grafiku. 
Palaišana notiek šādos posmos: 
- Atsevišķu sastāvdaļa palaišana bez enerģijas nesējiem; 
- Iekārtu un sistēmu palaišana ar enerģijas nesējiem; 
- Funkcionālais tests; 
- Ieslēgšanas/izslēgšanas tests; 
- Drošības tests; 
- Galvenie mērījumi; 
- Sakaru tests; 
Pēc tam, kad pasūtītāja pārstāvji ir pieņēmuši un parakstījuši palaišanas aktus, tiek dota atļauja 
darbības pārbaudes uzsākšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja 
viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. 
 
9.5. Pārbaude darbībā 
Pēc palaišanas notiek katlumājas pārbaude darbībā. Pārbaude darbībā tiks organizēta un vadīta 
saskaņā ar līguma prasībām. Pretendentam ir jāveic pirmā iededzināšana un tehnoloģiskā žāvēšana 
uz sava rēķina. Pēc šīs pārbaudes pabeigšanas Pretendents rakstiski informē Pasūtītāju par gatavību 
uzsākt vienas nedēļas pārbaudi. 
Vienas nedēļas pārbaudē iekļauj šādus uzdevumus: 
- Darbs ar pilnu jaudu vismaz 48h; 
- Darbs ar minimālo jaudu vismaz 24h; 
Pretendents paziņo par šīs pārbaudes sākumu rakstiskā veidā vismaz 7 dienas iepriekš. Pasūtītājam ir 
tiesības noraidīt testu un pieprasīt tā atkārtojumu, ja viņš uzskata, ka rezultāti nav apmierinoši. Šī testa 
sekmīgu pabeigšanu Puses dokumentē rakstiskā veidā. Pretendentam jāiekļauj savā cenā arī 
kurināmais un elektroenerģija, kas tiks izmantots ieregulēšanas darbu veikšanai, izņemot to kurināmo 
un elektroenerģiju, kas tiks patērēts saražotajai siltumenerģijai, kas tiks nodota siltumapgādes tīklā, 
uzskaiti fiksējot ar komercnorēķinu siltuma skaitītāju, kas uzstādīts katlumājas siltumtīklu izejā. 
 
9.6. Drošība 
Pretendentam jāpievērš uzmanība arī ietvertajām drošības prasībām. Projekta nodošanas 
ekspluatācijā un darbības pārbaudes veicamas saskaņā ar noteiktajiem drošības pasākumiem. 
Katlumāja nedrīkst tikt darbināta bez iepriekšēja Pasūtītāja apstiprinājuma. 
 

10. Apmācība 
Pretendentam paredzētajā laikā ir jāapmāca Pasūtītāja personāls, lai sagatavotu viņus gan 
teorētiskam, gan praktiskam darbam ar jauno aprīkojumu. 
Apmācībai jānotiek latviešu valodā, vajadzības gadījumā Pretendentam jānodrošina tulkošana uz 
latviešu valodu. Visai Pretendenta sagatavotajai apmācību dokumentācijai jābūt latviešu valodā. 
Paredzēts, ka jau uzstādīšanas fāzē (uzstādīšanas perioda otrajā pusē, pirms nodošanas 
ekspluatācijā) Darba devēja rīcībā būs atbilstoši kvalificēts personāls, kas varēs veikt turpmāku jauno 
darbinieku apmācību un instruktāžu par katlu māju, tās aprīkojumu un procesiem. 
Personāla apmācības mērķis ir sagatavot viņus tādā līmenī, lai pēc apmācības beigām viņi spētu: 
droši un ekonomiski darboties katlu māja un visu tās papildaprīkojumu bez Pretendenta atbalsta 
pareizi un neatkarīgi veikt iknedēļas tehniskās apkopes procedūras, apkopes un remonta darbus. 
Papildus teorētiskajai un praktiskajai darba vietas apmācībai, būtiska apmācības daļa būs 
izmantošanas un uzturēšanas personāla piedalīšanās objekta nodošanā ekspluatācijā. Apmācāmie 
iegūs reālu pieredzi, pilnvaroto uzraudzībā piedaloties katlumājas operācijās. Personāls iepazīsies, 
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piemēram, ar automātikas un vadības sistēmu un monitoringu, aprīkojuma operācijām. 
Vietējā apmācība, kas tiks veiktas katlu mājas montāžas un nodošanas ekspluatācijā laikā, ietvers 
teorētisko un praktisko apmācību, ar uzsvaru uz praktisko daļu. 
Apmācību veiks Pretendenta norīkotā komanda vai profesionāls speciālists. Mācību materiāliem jābūt 
balstītiem uz katlu mājas lietošanas instrukcijām. Apmācības nolūkos tiks plaši izmantoti 
rasējumi/shēmas. Obligāti ir jāveic drošas Katlumājas apturēšanas pārbaude gadījumā, ja tā tiek 
atslēgta no elektrotīkla. 
Pretendentam ir jāņem vērā sekojošas apmācības sadaļu priekšlikumi, plānojot savu 
apmācības programmu: 
- Vispārējā katlu mājas apmācība; 
- Sistēmprocesu apmācība; 
- Kurtuve un ūdenssildāmie katli; 
- Ēkas elektrosistēma; 
- Automatizācijas un kontrolmēraparātu apmācība; 
- Apkures un ventilācijas sistēmas apmācība; 
- Ugunsdzēsības apmācība. 
 

11. Nodošana ekspluatācijā 
Pretendents iekļauj līgumcenā un nodrošina visas darbības, kas nepieciešamas objekta nodošanai 
ekspluatācijā. Nododot objektu ekspluatācijā Pretendents iesniedz Pasūtītājam visu saistīto 
dokumentāciju – būvdarbu gaitā veiktās izmaiņas būvprojektā, autoruzraudzības žurnāla kopiju, 
izpilddokumentāciju, dokumentāciju par mērījumiem un pārbaudēm, izcelsmes sertifikātus, 
ekspluatācijas instrukcijas u.c. dokumentāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
Līgumu un Tehnisko specifikāciju. 
 

12. Garantijas pakalpojumi 
Garantijas pakalpojumiem ir jābūt pieejamiem vismaz piecu gadu laikā pēc Katlumājas nodošanas 
ekspluatācijā. Garantija jānodrošina saskaņā ar Pretendenta iesniegto piedāvājumu iepirkuma 
procedūrai. Par garantijas kārtību Pasūtītājam un Uzņēmējam savstarpēji jāvienojas pirms Katlumājas 
pārņemšanas. Papildus tam, jānodrošina sekojošais: 

- Līdzvērtīgam inženierim, kurš bijis iesaistīts Katlumājas ieregulēšanā un pārbaudēs ir jābūt 
pieejamam vismaz 1 mēnesi, lai uzraudzītu Pasūtītāja operatīvās darbības, jāvada bojājumu 
novēršanas process, jādod padomi par ekspluatācijas un uzturēšanas jautājumiem. 

- Visa garantijas perioda laikā jābūt pieejamiem attālinātas novērošanas un diagnostikas 
pakalpojumiem ar tehnisko datu arhivēšanu vismaz 5 gadiem.  

- Tehniskās palīdzības nodrošināšana Pasūtītājam remonta un uzturēšanas darbību laikā. 
- Visu ar garantijas saistībām saistītu jautājumu organizēšana/ plānošana un izpilde. 
 
 

13. Pamatinformācija  
 
13.1. Atrašanās vieta un apkārtesošie apstākļi 
 
Katlu māja rekonstrukcijas darbi tiks veikti „Kalves” Užavā, Užavas pagastā, Ventspils novadā. 
Objekta vietas apskates laikā, kas notiks  2017.gada 04. oktobrī, plkst. 12:00. Ja kāds no 
Kandidātiem nevarēja ierasties šajā datumā, tas individuāli sazinājas ar Pasūtītāju, lai sarunātu citu 
objekta vietas apskates laiku. 

 
 

 
13.2. Šķeldas katli 
Siltumenerģijai, kas rodas siltumkatlos, jābūt novadītai uz siltumapgādes sistēmu. 
Jāņem vērā sekojošas prasības: 
- Katliem  jābūt 3 dūmgāzu gājienu, lai nodrošinātu kopējo sistēmas efektivitāti; 
- Katlam jābūt horizontālā izpildījuma, lai iespējami nodrošinātu katla sildvirsmu pašattīrīšanās 

funkciju; 
- Šķeldas katla konstrukcijai jāļauj izpildīt manuālu tīrīšanu; 
- Katlam jāspēj darboties bez apstādināšanas periodiskai tīrīšanai. Tādēļ katlam jābūt aprīkotam 

ar automātisko katla attīrīšanas sistēmu, saspiestais gaiss tiek pievadīts katrai siltummaiņa 
caurulei atsevišķi un tās darbības nodrošināšanai nepieciešamo papildus aprīkojumu, ja tas ir 
nepieciešams; 



 
Nolikums. Projektēšana un būvdarbi. 12 
                                                                                                         

 

 

- Šķeldas katls ir jābūt aprīkots ar inspekcijas un apkalpošanas lūkām; 
- Katlu konstrukcijai jābūt aprīkotai ar atveramu lūku, caur kuru ir iespējams katlu kurināt ar 

malku, šķeldas padeves mehānisma avārijas gadījumā; 
- Kustīgo ārdu kustību nodrošina ar motoru reduktora palīdzību, katrai ārdu joslai jābūt aprīkotai 

ar savu motora reduktoru; 
- Katla (siltummaiņa) sieniņu biezums ne mazāk, kā 10mm. Dūmgāžu cauruļu biezums ne 

mazāks kā 5,0 mm; 
- Degšanas procesam katlā jābūt pilnīgi automatizētam-modulējošam, automātiski regulēt katla 

ūdens temperatūru, realizēt procesa izmaiņas O2 koncentrāciju dūmgāzēs; 
- Pelnu savākšana no kurtuves un kustīgajiem ārdiem, jābūt pilnīgi automatizēta; 
- Piegādei uz katru katlu jāiekļauj analizatorus, kas nepieciešami automātiskai jaudas 

regulēšanai un ekonomiskai darbībai.  
 

 
13.3. Kurināmā uzglabāšana, padeves iekārtas un kustīgās grīdas 
Noliktavai jānodrošina kurināmā daudzums uz 72 h pie maksimālās slodzes, bez kurināmā 
papildināšanas (minimums 130m3). Projekta ietvaros paredzēt šķeldas glabāšanas noliktavu  ar 3 zaru  
(pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā norādītajiem tehniskajiem datiem) kustīgajām grīdām un 
operatīvo kurināmā padeves sistēmu. Galvenie iekārtu komplektējošie materiāli – tērauda kustīgās 
grīdas bīdītāji, hidrauliskie cilindri, hidrostacijas. Kurināmā padeves sadalošā sistēma – ķēžu tipa 
konveijers. 

 
13.4.  Sadedzināšanas iekārta (Degkamera) 
Uzņēmējam savā piedāvājumā jāparāda, ka izvēlētās kurtuves un siltuma katli, kā arī to un sistēmas 
kopīgais automatizācijas (SCADA) līmenis, kas izvēlēti piedāvājumam, ir uzrādīti un veiksmīgi 
darbojas citās Katlumājās. Šīm atsauksmēm jābūt iekļautām piedāvājumā ar atrašanās vietas 
adresēm un kontaktinformāciju. 

 
13.5. Pelnu savākšanas sistēma 
Jābūt pelnu savākšanas sistēmai no katla kurtuves apakšas (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā 
būvprojektā norādītajiem tehniskajiem datiem) . 
Jāņem vērā sekojošas prasības: 
- Pelnu savākšanas sistēmai jābūt sausai. 
- Pelnu savākšanas sistēmai jābūt projektētai tā, lai iespējami izslēgtu putekļu izplatību ēkā.  
- Pelnu savākšanas sistēmai pelni jāsavāc kopīgā pārvietojamā konteinerā.  
- Jānodrošina, lai nenotiktu nekontrolēta gaisa pieplūde degkamerā pelnu izlādes brīdī, tādējādi 

nodrošināt vienmērīgu un kontrolētu degšanas procesu.  
- Konteineram jābūt pārvietojamam, tips un izmēra saskaņotam ar PSIA „Ventspils 

labiekārtošanas kombinātu”. 
- Piedāvājumā jāiekļauj 2 (divi) kopīgie pārvietojamie pelnu konteineri. Jānodrošina Konteineru                             

pārvietošanas iespēja no KM  uz konteineru uzglabāšanas laukumu. 
- Visiem priekšmetiem, kuri var iekļūt kurtuvē, jāspēj tikt izvadītiem no kurtuves. 
 
13.6.  Dūmgāžu apstrādes iekārta 
Dūmgāžu apstrādes iekārtai jāsastāv no multiciklona, dūmgāzu ventilatora, kā arī dūmgāzu 
recirkulācijas sistēmas. Jāņem vērā sekojošas prasības: 
- Multiciklonam jānodrošina pilnīgi nepārtraukta darbība bez jebkādas nepieciešamības to 

apturēt, lai iztīrītu un apkoptu (izņemot kopīgo periodisko apkopi). 
- Jābūt nodrošinātām lūkām multiciklona un dūmgāzu cauruļvadu pārbaudēm un inspekcijām. 
- Dūmgāzu ventilatoram jābūt darbināmam ar frekvenču pārveidotāju. 
- Jāpielieto korozijas iespējamības mazināšanas sistēma (dūmgāzu tiešās izvades sistēmu), lai 

aizsargātu dūmgāzu sistēmu un katlu no korozijas. 
 
13.7. Siltummainis. 
Siltummainim jābūt izjaucamam plākšņu tipa. Siltummaiņa materiālam jābūt piemērotam katla ūdenim 
un centralizētās siltumapgādes ūdenim. Siltummaiņiem jābūt aprīkotiem ar apvadlīnijām un 
slēgvārstiem turpgaitā un atpakaļgaitas cauruļvadiem. Visai sistēmai jābūt izbūvētai tā, lai tā pielāgotos 
sistēmas termiskajām kustībām apkārtējās vides un darbības apstākļu diapazonā. 
Ir jāparedz viens siltummainis, siltuma jaudas – 1,2MW (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā 
norādītajiem tehniskajiem datiem) . Galvenie rādītāji: 

Katlu kontūrs: 
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- Turpgaitas temperatūra max. - 110’C 
- Spiediens max. -  6 bar, 
- Pieļaujamā spiediena starpība 5m. 
- Atgaitas temperatūra min. - 70’C 

Siltumtīklu kontūrs: 
- Turpgaitas temperatūra max. - 90’C 
- Atgaitas temperatūra min. -  60’C 
- Spiediens max. -  6 bar, 
- Pieļaujamā spiediena starpība 5m. 
 
13.8. Ūdens attīrīšanas iekārtai 
 Ūdens attīrīšanas un sagatavošanas iekārtai jābūt automatizētai sistēmai. Ūdens attīrīšanas iekārtas 
izejas jaudai jābūt 1,7m

3
/h. Ūdens attīrīšanas iekārtai tiek lietots ūdens no ciemata maģistrāles ar 

minimālos spiedienu 2,0 bar, maksimālo 5,0 bar. Ūdenim jānodrošina mehāniskā filtrēšana un 
mīkstināšana. Papildus siltumtīkla kontūram jāparedz uzstādīt ķimikālijas dozēšanas sistēma ar tvertni 
un ķimikāliju dozēšanas sūkni. Ķimikālijas dozēšana jānodrošina automātiskā režīmā. Apstrādātajam 
ūdenim jātiek padotam tieši siltumtrasē. Jānodrošina automātisks siltumtrases piebarošanas process. 
Ūdens apstrādes iekārtai jāsastāv no, bet ne tikai, sekojošām sistēmām un aprīkojuma: 
- mehāniskais filtrs 100%, lai atdalītu mehāniskos piemaisījumus no ciemata ūdens. 
- nepārtrauktās darbības ūdens mīkstinātāji, katjonu apmainītājs ar NaCl reģenerāciju. 
- divi 100 % jaudas (3,0m3/h) piebarošanas ūdens sūkņi, uzstādīti paralēli. 
Paredzēt katlu kontūra un trases tīklu ūdens izplešanas kompensācijas sistēmu izmantojot 
membrānas tipa izplešanās traukus un pārplūdes vārstus. Izplešanās laikā iegūtajam pārplūdes ūdens 
apjomam nodrošināt uzglabāšanas tvertni un tā atkārtotu iepildīšanu siltumtrasē un katla kontūrā. 

 
 

13.9. Cirkulācijas sūkņi 
Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības: 
- Pretendentam jāparedz katram katlam savs elektroniskais cirkulācijas, atbilstoši katla 

siltumnesēja nepieciešamajai plūsmai; 
- Pretendentam jāparedz siltumtrases kontūrā divi sūkņi, kas var nodrošināt ražību līdz 60 m

3
/h – 

viens strādā, otrs rezervē (pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā norādītajiem 
tehniskajiem datiem);  

- Pretendenta piedāvātās jaunās sistēmas spiediena kritums; 
- Automātiskā vadības sistēma izmantojot spiediena starpības devējus un frekvenču 

pārveidotājus; 
- Uzņēmējam jāpielāgo sūkņa raksturojums ar cauruļvadu sistēmu, tā, lai sasniegtu sūkņa 

augstāko efektivitāti un darba drošumu; 
- Jābūt iespējai ieslēgt un izslēgt sūkņus jebkādos darbības apstākļos bez jebkādiem papildus 

pasākumiem, piemēram, ventilēšanas vai sildīšanas; 
- Lai izvairītos no vibrāciju problēmām, siltumtrases cirkulācijas sūkņiem jābūt aprīkotiem ar 

elastīgiem savienojumiem; 
- Sūkņa konstrukcijai jānodrošina, ka tiek nodrošināts centrējums starp dažādām iekārtām. Visām 

nolietošanai pakļautajām komponentēm jābūt nomaināmām. Visām komponentēm pastāvīgi 
jābūt atzīmētām ar ražotāja numuru un, kur tapas netiek lietotas, jābūt arī pastāvīgi apzīmētām 
pareizas montāžas marķējumam; 

- Kur nepieciešami ieeļļošanas punkti, tiem jābūt aprīkotiem ar atskrūvējamiem korķiem, kuriem ir 
jābūt pieejamiem bez aizsargapvalka noņemšanas; 

- Gultņiem, kuriem nepieciešama nepārtraukta eļļas plūsma, jāiekļauj šādas plūsmas 
novērošanas līdzekļi. Tomēr vēlamais risinājums šāda izmēra ierīcēm ir gultņi ar smērvielu 
eļļošanu. 

- Ja ir nepieciešams blīvēšanas ūdens, sūkņiem jābūt aizsargātiem pret blīvēšanas ūdens 
zudumiem; 

- Īpaša vērība jāpievērš materiālu izvēlei, lai izvairītos no ķeršanās un elektrolītiskās iedarbības 
kustīgiem un nekustīgiem elementiem, īpaši tas attiecas uz sūkņiem, kur ir raksturīgi gari 
dīkstāves periodi; 

 
13.10. Vārsti un citas ierīces 
Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības: 
- Vārstu konstrukcijai, un materiālam jābūt atbilstošiem to darbības mērķim. 
- Vārstiem un ierīcēm jābūt izvietotām ergonomiski pareizā veidā attiecībā uz apkopes 
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platformām, Apkopei jābūt iespējamai bez vārstu noņemšanas no caurules. 
- Vārsta un vārsta ligzdas materiālam jāatbilst darbības un korozijas apstākļiem, kuriem tie ir 

paredzēti. 
- Vārstiem un detaļām jābūt piestiprinātām tā, lai cauruļu reakcija netraucētu vārsta ideālajai 

darbībai un tā blīvumam. 
- Vārstiem ir jābūt labi pieejamiem apkopei un ekspluatācijai.  
- Visu vadības vārstu pozīcijām jābūt attēlotiem Katlumājas vadības sistēmā. Tāpat visiem 

attālināti kontrolēto ieslēgšanas/izslēgšanas vārstu pozīcijām jābūt redzamiem SCADA 
sistēmā. 

- Vārstu, izņemot vadības vārstus, izmēriem jābūt izvēlētiem atbilstoši cauruļu izmēriem.  
- Aizvēršanas vārstiem, kuri darbojas zem spiediena, jābūt vai ar ūdens blīvējumu vai ar kādu 

citu sistēmu, kas mazina gaisa noplūdi caur blīvējumu. 
- Visiem vārstiem jābūt konstruētiem pilna spiediena krituma atslēgšanai. 
- Motora un vadības ierīces jānovieto tādā stāvoklī attiecībā pret vārstu, ka nav ūdens noplūde 

no vārsta salaiduma vai blīvslēgiem uz motoru vai kontroles iekārtām. Ar roku vadāmām 
ierīcēm ir jābūt nodrošinātām tādā veidā, ka mehānisms automātiski atslēgsies, ja sāks 
darbosies motors. 

 
14. Apkure un ventilācija  
Visiem materiāliem ir jābūt piemērotiem attiecīgajai videi. 
Ventilācijas sistēmai jāatbilst Latvijas standartu un būvnormatīvu LVS EN12255-9; LBN 223-99, LBN 
222-99, LBN 231-03, LBN 201-10 (vai ekvivalenta) prasībām.  
Ēku vēdināšanas sistēmām ir jābūt projektētām tā, lai nevienā vēdināšanai paredzētajā telpā nebūtu 
neventilējami tilpumi. Lai nodrošinātu, ka vēdināšanas sistēmas darbību neietekmē nelabvēlīgi ārējie 
apstākļi. 
Telpās, kur nav nepieciešama pastāvīga personāla uzturēšanās, jānodrošina gaisa temperatūra līdz 
+16° C. 
 

15. Ūdensapgāde 
Būvuzņēmējam jānodrošina Katlumājas kompleksa ūdensapgādes ierīkošana, kas atbilst LR 
normatīvu dokumentu prasībām. 
Jāparedz iekšējo ūdensapgādes tīklu izbūve un iekārtu uzstādīšanu. Siltumapgādes sistēmas 
uzpildīšanai un piebarošanai jāparedz tehniskā ūdens sagatavošana. Tehniskā ūdens kvalitātei jābūt 
atbilstošai Katlumājas iekārtu ražotāja prasībām (jānodrošina tehniskā ūdens mīkstināšana).  
 

16. Kanalizācija 
Būvuzņēmējam jāieprojektē iekšējā kanalizācijas sistēma. Uz centralizētajām attīrīšanas iekārtām 
drīkst novadīt tikai sadzīves notekūdeņus. Cauruļvadu sistēmas materiālam jābūt PVC-plastikāta vai 
ekvivalenta materiāla, izņemot katla mājas cauruļvadu sistēmai, kurai jābūt no siltumizturīga materiāla. 
Ķīmiski piesārņotiem izdalījumiem (ja tādi ir) jābūt novadītiem uz neitralizācijas bedri apstrādei pirms to 
galējās izvades uz mājsaimniecības ūdens kanalizāciju, vai arī tie jādeponē ārējās atkritumu zonās. 

 
 

17. Katlu mājas automatizācijas līmenis 
Katlumājas automātikas un vadības sistēmai jābūt izbūvētai ar augsta uzticamību un pieejamību 
(pieļaujama izmaiņa no izstrādātā būvprojektā norādītajiem tehniskajiem datiem). Uzņēmējam 
jāparedz attālinātas uzraudzība caur tam atvēlētiem Interneta kanāliem. Katlu mājas attālinātu 
uzraudzību veiks operātors no galvenās vadības centrāles, kura atrodas katlu mājā Ugālē, Ventspils 
novadā. Kontroles funkcijām to normālas automātiskās darbības laikā nevajadzētu prasīt nekādu 
operatora klātbūtnes darbību, tā samazinot operatora manuālu iejaukšanos līdz minimumam. 
Jānodrošina secīgas funkcijas, saistītām ar Katlumājas palaišanu un apturēšanu. Visām 
automātiskajām secībām, jāparedz atbilstošas manuālas kontroles funkcionālo iekārtu līmenī. 
Katlumājas automatizācijas līmenim ir jānodrošina pilnīgi tās autonoma darbība vismaz 24 stundas 
diennaktī bez patstāvīgas operātora klātbūtnes. Galvenās vadības centrā, kura atrodas Ugāles katlu 
mājā, paredzēt savu datora komplektu ar monitoru, vizualizācijas attēlojumu par katlu mājas darbības 
procesiem. Monitoru pieslēgšanu paredzēt no vienotas datorsistēmas iekārtas, kurā uzinstalētas 
attiecīgas SCADA sistēmas lietotājprogrammas, kuras spēj nodrošināt automatizētas katlu mājas 
darbības bez operātora iejaukšanās. PLC un SCADA sistēmas programas un paroles jānodod 
pasūtītājam („atvērtā” koda princips).   
Katlu un šķeldas kurināma padeves sistēmai paredzēt vadības sadalnes. Katra katla vadības skapī 
paredzēt skārienjūtīgo ekrānu. Siltumapgādes hidrauliskās sistēmai uzstādīt vadības sadalni, kurā 
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izvietot kontrolleri un nepieciešamo tā apsaistei, durvīs iestrādāt skārienjūtīgo ekrānu ar sistēmas 
vizualizāciju. Katlu kontūra un siltumtīklu cirkulācijas sūkņu frekvenču pārveidotājus izvietot atsevišķā 
sadalnē. Datu pārraides protokoli: 
- Modbus RTU 
- Modbus TCP 
 
Katlu vadībai jābūt pilnībā automatizētai, lai tās vadība, tajā skaitā palaišana, būtu iespējama no 
vadības pults viena operatora klātbūtnē. Katlu vadība un uzraudzība tiek veikta ar Programmējamā 
Loģiskās kontroles sistēmu. PLC pieejamības un drošības līmenim jābūt adekvātam objekta 
pieejamībai un drošības līmenim. 
Sistēma ir atbildīga par visiem sekojošajiem automatizācijas procesiem: 
- Individuālās darbības iekārtu aizsardzība (sūkņi, vārsti utt.); 
- Procesa darbības kontrole un vadība saskaņošana; 
- Cilvēka-mehānisma mijiedarbība kā ataino process un ziņo tendence; 
- Vietējais darba iekārtu un procesu interfeiss (vizualizācija); 
- Interfeiss uz tādām ārējām sistēmām kā PLC, lokālais tīkls (LAN), rūteris un komutātors utt; 
- Trauksmes izziņošana (sms un epasts) no 2 (divām) neatkarīgām dublējošām iekārtām; 
- Pašdiagnostika; 
- Ziņojumu sniegšanas un informēšanas funkcijas; 
- Rezerves funkcijas; 
- Tehnoloģiskās funkcijas; 
- Attālināta katla jaudas, temperatūras regulēšana. 
- Siltumtrases temperatūras no ārgaisa Tº grafika regulēšana. 
- Trases sūkņu darbība pēc spiediena devējiem, uzturot konstantu spiedienu. 
- Siltumskaitītāju aktuālie rādījumi. 
- Tehnisko parametru datu arhivēšana vismaz 5 gadu laika posmā (siltumtrases turpgaitas un 

atgaitas temperatūras, siltumtrase turpgaitas un atgaitas spiedienu, katlu turpgaitas un atgaitas 
temperatūras, saražotās siltumenerģijas uzskaites, uzpildīšanas un piebarošanās  
ūdensskaitītāja rādījumus, katlu un kopējo jaudu, cirkulācijas sūkņu apgriezienus, jaudu, 
strāvu, izlietoto elektroenerģiju utt.). 

- Avārijas notikumu saraksts. 
- Siltumapgādes sistēmas izplešanās un saraušanās automātiska procesa regulēšana. 
- Katlu un to aprīkojuma, siltumapgādes sistēmas tehnoloģisko iekārtu attēlojums vizualizācijā. 
- Attālināta vadība – automātiskā un rokas režīmā. 
Vadības funkcijas - Vadības funkcijām to normālas automātiskās vadības darbības laikā nav 
nepieciešama jebkāda operatora iejaukšanās tās noslēguma uzstādījumos, tādējādi samazinot 
operatora manuālo ietekmi līdz minimumam. Pārslēgšanās no esošās vadības veida uz kādu citu, 
vienmēr veicama izmantojot automātisko pielīdzināšanas sistēmu un sekošanas funkcijas (jauktā 
pārslēgšanās). Kad kāda neparedzēta nestandarta gadījuma laikā vadības cikls pārslēdzas uz 
manuālo vadību, operatoram jāizlemj vai tas jāpārslēdz atpakaļ uz automātisko vadību. Atsevišķu 
iekārtu vadības līmenis tiek aprīkots ar bloķētājiem un drošības sistēmām, lai tiktu garantēta droša to 
vadība, pat ja nedarbojas augstākā līmeņa automātiskās iekārtas. 
 
Kontroles funkcijas - Uzraudzīt katlu mājas vadībai nepieciešamās informācijas pārbaudi visos tās 
vadības stāvokļos, sniedzot tam pilnīgu palīglīdzekļu klāstu, ieskaitot: 
- Procesu uzraudzības funkcijas 
- Trauksmes signālu vadība 
- Statusa un norišu uzrādīšana un datu saglabāšana 
- Trauksmes funkcija 
Katram trauksmes signālam jāsastāv no skaņas un vizualizācijas efekta. Uz monitora redzamajam 
trauksmes signālam jānorāda visas nepieciešamās indikācijas trauksmes signāla apstiprināšanai.  
 
Rezerves jauda - Sistēma jāizbūvē tā, lai pēc PLC (programmējams loģiskais regulators) sistēmas 
pārņemšanas būtu iekļauts sekojošs rezerves apjoms (vidēji): 
- 10 % brīvās vietas darba iekārtās un I/O kartēs uzstādītajās kārbās 
- 20 % brīvās jaudas procesu vadības stacijās 
- 20% brīvās atmiņas lietotāju programmās 
- Katlu aizsardzības sistēma ir avārijas izslēgšanas sistēma, kas izslēdz katlu, kad tiek 

pārsniegtas noteiktās drošības robežas. Katlu aizsardzības sistēma iekļauj visus sensorus, 
loģiskās shēmas un izpildelementus drošības funkcijai. 

- Laika sinhronizācija. Apjomā jābūt iekļautai uz GPS bāzētai laika sinhronizācijas sistēmai. Šī 
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sistēma dos vienotu laiku visām automatizācijas sistēmām. 
 
Mērījumu un kontroles nodrošināšanas aprīkojums - Aprīkojumam, piemēram, piedziņai, sensoriem, 
raidītājiem, utt., jābūt standarta rūpnieciskam aprīkojumam, kas piemērots katlumājai un atbilst 
saistītajiem DIN, EN vai IEC standartiem. Var tikt izmantoti programmējamie raidītāji. Elektroniskajām 
ierīcēm jābūt projektētām un konstruētām tā, lai tām būtu traucējumnoturība pret: 
- izstaroto elektromagnētisko enerģiju 
- elektrostatiskajām izlādēm 
- izturība pret magnētisko lauku 
Ieteicams, lai visi viena veida, pat dažādu ražotāju, komponenti būtu savstarpēji nomaināmi pēc to 
funkcionālajām un ekspluatācijas īpašībām. Mērinstrumentus jāizvēlas pēc vienveidības principa, cik 
vien tas ir iespējams. Ierīcēm jābūt pārbaudīta projekta un ražojuma, iekļaujot pēdējos tehnoloģiskos 
uzlabojumus, izmantojot materiālus un tehnoloģijas, kas uzlabo to drošumu, izturību un precizitāti, tajā 
pašā laikā līdz minimumam samazinot nepieciešamību pēc biežas apkopes. Nedrīkst izmantot 
prototipus, ar kuriem nav nekādas pieredzes, kā arī novecojušus modeļus. 
Analogajiem signāliem no lauka raidītājiem jābūt aktīvās nulles tipa (4-20 mA). 
Devējiem jāiztur spiediens, kas ir par 10% lielāks nekā specifikācijā projektētais spiediens. 
Diferenciālajam devējam jāiztur arī pilns projektētais spiediens, kad viens no diviem devēja procesa 
savienojumiem ir noslēgts. Devējiem jābūt korpusos ar IP 65 klasifikāciju vai labāku. Devējam 
jādarbojas -35...+80 °C apkārtējā temperatūrā. Precizitātei jābūt +/- 0.1% no kalibrētā diapazona vai 
labākam. Devējiem tiek izmantota 24 V līdzstrāvas sprieguma padeve. Plūsmas mērītāji jāuzstāda uz 
katra katla, ar signāla padevi uz vadības PLC, lai nodrošinātu katra katla jaudas precīzu nepārtrauktu 
kontroli. Temperatūras sensoriem jāiztur mehāniskās vibrācijas saskaņā ar noteiktajiem standartiem. 
Automatizācijas sistēmu enerģijas pievadei jābūt no UPS sistēmas, tādā veidā tās nav pakļautas 
nekādiem traucējumiem tīklā. Jebkurā gadījumā datu apstrādes ierīcēm jābūt aprīkotām ar atbilstošām 
sistēmām, kas saglabā iestatījumus un vērtības pat enerģijas zuduma gadījumā vismaz 1h ilgā laika 
periodā. Visiem Kontroles un instrumentu kabeļiem jābūt ar aizsargapvalku. Mehāniskajai aizsardzībai 
jābūt nodrošināšanai, lai aizsargātu kabeļus no bojājumiem Katlumājas teritorijā. KI kabeļi jāatdala no 
elektroenerģijas kabeļiem. Atkarībā no uzstādīšanas zonas un apstākļiem, var tikt lietoti arī citi kabeļu 
tipi, piemēroti apkārtējās vides apstākļiem 
 

18.  Izmeši 
Kurināmā sadedzināšana jāveic tādā veidā, lai samazinātu gaisa piesārņojumu (dedzināšanas 
temperatūras ierobežošana, pelnu daudzuma, kas atstāj krāsni, samazināšana). Multiciklonam jābūt 
uzstādītam, lai samazinātu pelnu daudzumu dūmvadu gāzēs. Jāparedz vieta, lai vēlāk, ja tas būs 
nepieciešams, uzstādītu elektrostatisko filtru.  
Jānodrošina, lai tehnoloģisko ierīču izmešu daudzums atbilstu Latvijas likumdošanai, 02.04.2013. MK 
noteikumiem Nr. 187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no 
sadedzināšanas iekārtām” vai to ekvivalentam. Izmešu daudzums ir norādīts zemāk esošajā tabulā: 

 
Katlumājas garantēto izmešu daudzums slodzes amplitūdā no 30-100% nedrīkst pārsniegt: 

Kurināmā 
veids 

Emisijas limiti (mg/m
3
) Skābekļa saturs 

dūmgāzēs (O2 %) 

Organiskais C NOX CO Cietās daļiņas  

 Koka šķelda 10 250 150 150 11 

 
 
Dūmgāzu pārbaude un izmešu kontroles vietai jābūt nodrošinātai atbilstoši LVS ISO 9096 standartiem, 
vai tā ekvivalentam, un LVS ISO 10780 standartiem, vai tā ekvivalentam.  
 
 

19. Standarti, likumi un noteikumi 
Pretendentam jāievēro un viņa darbībai jāatbilst visām Latvijas un ES tiesību normām un 
reglamentējošo aktu prasībām, kā arī citiem standartiem un prakses kodeksiem, no kuriem daži jau 
pieminēti šajā dokumentā, kas tiešā veidā saistīti ar Projekta izveidi. Visām piegādātajām 
komponentēm jābūt labas reputācijas un no pieredzējušiem piegādātājiem. Standartu, noteikumu un 
rekomendāciju prasības jāievēro sekojošā prioritātes secībā, ja šajā specifikācijā nav norādīts citādi: 
- Latvijas standarti (LVS) 
- Latvijas Elektrotehniskās komisijas (LEK) energostandarti 
- Spiediena iekārtu direktīva 97/23/EC un saistošie EN standarti 
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- Vispārējie EN un ISO standarti 
- IEC standarti 
- Vispārējie DIN standarti 
Pārējie atbilstošie standarti ievērojami pēc vajadzības. Ja augstāk minētie standarti, vadlīnijas vai 
Līgums neietver kādas Projekta nianses, Pretendents pēc Pasūtītāja apstiprinājuma var izmantot 
savus standartus. Piegādātajam aprīkojumam ir jābūt sertificētam ES. Visām Līguma izpildes laikā 
piegādātajām elektrosistēmām ir jābūt saskaņā ar tā brīža atbilstošajiem Latvijas un ES standartiem 
vai IEC Standartiem, ja vien ar Pasūtītāju nav panākta cita vienošanās. Šāds apstiprinājums var tikt 
izsniegts tikai gadījumā, ja Pretendents Pasūtītājam var pierādīt to, ka iekārta atbilst citiem 
vispārpieņemtiem starptautiskiem standartiem un tā kvalitāte ir ekvivalenta atbilstošajiem Latvijas un 
ES Standartiem vai IEC Standartiem. Instalācija jāveic atbilstoši noteiktajiem standartiem un ražotāja 
instrukcijām. Piegādājamajai tehnikai ir jābūt jaunai augstākās klases, atpazīstamai, modernai un 
drošai. Šajā specifikācija, kā arī turpmākajā sarakstē, dokumentācijā, aprēķinos, rasējumos un 
mērījumos jāizmanto Starptautiskā vienību sistēma (SI). 
Visi uzstādījumi definēti kā absolūtas vērtības, ja vien Latvijas normatīvajos altos un likumdošanā 
nav noteikts citādi. 

 
20.  Materiāli 
Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām. Visiem materiāliem jābūt jauniem un 
izvēlētiem tā, lai tie atbilstu noteiktiem mērķiem. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības 
pasākumi, lai līguma izpildes laikā tiktu aizsargāti visi piegādātie materiāli un iekārtas. Uzņēmējam ir 
tiesības piedāvāt apstiprinājumam materiālus, kas ir līdzvērtīgas vai labākas kvalitātes nekā 
specifikācijā norādītie. Tomēr, par jebkuriem kavējumiem, kas rodas sakarā ar šādu iesniegumu 
noraidīšanu, lai kāda iemesla dēļ tie būtu radušies, atbildīgs ir Būvuzņēmējs. Piedāvāto materiālu 
paraugi vai katalogi un jebkāda cita informācija jāiesniedz Pasūtītāja apstiprināšanai. Materiālu izvēlē 
galvenā uzmanība jāpievērš to saderībai ar ekspluatācijas apstākļiem. Tāpat par svarīgiem izvēles 
kritērijiem jāuzskata mehāniskās, ražošanas un ekspluatācijas raksturīpašības (piemēram, izturība un 
metināšanas spējas). Izvēlētajiem materiāliem jābūt standartizētiem un jābūt aprobētiem ekspluatācijā. 
Jāizvairās no neatbilstošu materiālu kombinācijām (piemēram, oglekļa tērauds/ nerūsējošā tērauda), 
lai novērstu galvanisko koroziju. Azbesta, dzīvsudraba lietošana nav atļauta. 

 
21. Cauruļvadi un to montāža 
Uzņēmējam jāņem vērā sekojošas prasības: 
- Cauruļu kvalitātei jābūt garantētai ar attiecīgām NSP metodēm. Projektējot cauruļu tīklu un to 

izvietojumu, papildus lietotajam materiālam jāņem vērā arī cauruļu lokalizācija, precīzi izmēri, 
balstu kvalitāte, kā arī elastīgums. Kur tas nepieciešams, jānodrošina paplašinājuma mezgli 
vai cilpas. 

- Izvietojot vārstus un mērījumu vietas (temperatūras sensorus, spiediena krānus utt.), jāņem 
vērā  iespējamā cauruļu kustības pret tērauda konstrukcijām. 

- Caurulēm jābūt aprīkotām ar nepieciešamajām, atgaisošanas, drenāžas un pārbaužu vietām.  
- Projektējot drenāžas līnijas, jāņem vērā iespējamais hidrauliskā trieciena efekts. 
- Visām drenāžas caurulēm, novadot uz drenāžas mezglu, jābūt pievienotām tādā leņķi, lai 

novade notiktu plūsmas virzienā. Visām drenāžas caurulēm jābūt pastāvīgam nepārtrauktam 
kritumam novades beigu virzienā. 

- Cauruļu atbalsta uzbūvei jābūt tādai, lai Katlumājas darbības laikā nerastos nekādas kaitīgas 
vibrācijas.  

- Atbalsta konstrukcijas nedrīkst būt piemetinātas pie atloka apakšas. 
- Caurulēm un to piederumiem jābūt atbalstītiem tā, lai caurules varētu brīvi izplesties un 

sarauties.  
 

 
22. Siltumizolācija un to montāža 
Siltuma izolācija izvēle un to montāža visām siltumapgādes sistēmas caurulēm jābūt atbilstoši spēkā 
esošajām prasībām. 
Uzņēmējam jāievēro sekojošas prasības: 
- Siltumizolācijai jābūt projektētai, izvēlētai un uzstādītai atbilstoši Latvijas standartiem (ja tādi 

nav pieejami, tad atbilstošiem Eiropas standartiem). 
- Izolācijas materiāla biezums jāizvēlas, lai visas ekspluatācijas laikā tas būtu ekonomiski 

optimālākais. 
- Visai siltumizolācijai pie karstām virsmām jāspēj izturēt maksimālā virsmas temperatūru,  bez 

bojājumiem vai materiāla īpašību pasliktināšanās . 
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- Katla un kurtuves siltumizolācijas daļām, jābūt viegli demontējamām un atkal uzstādāmām. 
Jābūt iespējai nomainīt termoelementus bez izolācijas demontāžas. 

- Katla un kurtuves izolācija jāveic ar izolējošas vates pārklāju. Apšuvumam jābūt ar 
aizsargpārklājumu. 

- Izolācijas darbi jāplāno tā, lai izolācija uzglabājot vai uzstādot nesamirktu. 
- Cauruļu sistēmas un tvertnes jāizolē ar rūpnieciski ražotas minerālvates elementiem. Visas 

cauruļu sistēmas, multicikloni, dūmsūkņi no ārpuses jānosedz ar ārējo kārtu (piem., cinkota vai 
alumīnija aizsargpārklājumu) un jāpadara pilnībā ūdensnecaurlaidīgu jebkurai ārpus telpām 
uzstādītai iekārtai. 

- Azbesta lietošana visos gadījumos ir aizliegta. 
 

23.  Virsmas apstrāde un krāsošana 
Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības un rekomendācijas: 
- Tērauda konstrukciju un iekārtu pirmsapstrāde un gruntēšana jāveic ražošanas vietā saskaņā 
ar atbilstošiem Latvijas standartiem vai to ekvivalentiem. Pirmreizējā tīrīšana pirms rūsas noņemšanas 
no virsmām un rūsas noņemšana jāveic atbilstoši saistošajiem Latvijas standartiem vai to 
ekvivalentam. 
- Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir karstas normālas darbības laikā, paliek 
neapstrādātas. 
- Daļas, kuras ir siltumizolētas un kuras ir pakļautas ārpus telpu korozijai, jāapstrādā. 
 

24.  Ejas un kāpnes 
Uzņēmējam jāņem vērā sekojošās prasības: 
- Ejām un kāpnēm jābūt konstruētām atbilstoši Latvijas rūpnieciskās drošības normatīviem un 

tā, lai visas ekspluatācijai nepieciešamās vietas (piem., vārsti, mērītāji) ir viegli pieejami.  
- Tērauda konstrukcijām jābūt izgatavotām atbilstoši Latvijas standartiem vai to ekvivalentam. 
- Uz darba pabeigšanas brīdi visām nepieciešamajām platformām un kāpnēm jābūt uzstādītām, 

lai nodrošinātu drošu piekļuvi visām iekārtām, vārstiem un instrumentiem. 
- Platformām jābūt konstruētām, lietojot cinkota tērauda grīdas segumus atbilstošus Latvijas 

standartiem vai ISO, vai to ekvivalentiem, un jāatbilst sagaidāmajai ekspluatācijas slodzei.  
- Avārijas izeju minimālajam platumam un minimālajam brīvajam augstumam šīm izejām jābūt 

atbilstošam piemērojamiem standartiem. Izejas ceļiem jābūt skaidri norādītiem ar krāsām, kas 
minētas attiecīgajās piemērojamās normās un standartos. 

 
25. Marķēšanas sistēma 
Visā Katlumājā, tajā skaitā rasējumos un dokumentos jālieto vienoto burtu un ciparu koda veids un tam 
jābūt konsekventam visā Katlumājā. Pastāvīgos marķējumos ir iekļautas Līguma darbu apjomā. 
Iekārtas būvlaukumā jāpiegādā ar pagaidu marķējumiem. 

 
 

26. Saspiesta gaisa sistēmas 
Saspiesta gaisa sistēmai jāpiegādā saspiests gaiss instrumentiem un procesiem, kuriem tas 
nepieciešams. 

 
27. Elektriskās iekārtas 
 
28.1. Vispārīgie norādījumi 
Darbuzņēmējam jānodrošina katlumājas pieslēgumu pie  elektroapgādes tīkliem. 
Ēkas elektrifikācijai jāiekļauj sekojošas sistēmas: 
- Galvenais iekštelpu un ārtelpu apgaismojums; 
- Evakuācijas apgaismojums; 
- Avārijas apgaismojums; 
- Kontaktligzdu sistēma; 
- Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu elektroapgāde; 
- Ugunsgrēka noteikšanas sistēma; 
- Novērošanas kameru sistēma; 
- Apsardzes pieejas kontroles sistēma; 
Iekārtām jāatbilst saistošajām Starptautiskās Elektrotehnikas Komisijas (IEC) publikācijām vai to 
ekvivalentam. SEK rekomendāciju trūkuma gadījumā citas labi zināmas starptautiskas vai valsts 
normas (ISO CENELEC, Latvijas vai ES standarts, SFS, VDE, DIN, IEE, IEEE), vai to ekvivalenti ir 
jālieto nodrošinātajām iekārtām, ja par to ir vienošanās ar Pasūtītāju. 
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Elektrisko sistēmu piegādes apjomam jāietver elektriskās sistēmas, kas nepieciešamas katlu darbībai, 
ieskaitot kurināmā padevi. Darbu apjomā jāiekļauj visa nepieciešamā izstrāde, piegāde, uzstādīšana, 
pārbaudes, nodošana ekspluatācijā, apmācība un piegādāto elektrisko sistēmu dokumentācija. 
Elektriskajām sistēmām jāiekļauj viss pilnīgai un drošai elektroapgādei nepieciešamais aprīkojums: 
- transformatori, sadales iekārtas, savienojumi un rezerves apgādes sistēmas; 
- kontroles un aizsardzības sistēmas, 
- nepieciešamie kabeļu instalācijas darbi; 
- pilnīgas katlu iekārtu elektriskās un telekomunikāciju sistēmas; 
- kabeļu kanāli, kabeļi, visas nepieciešamās lauka kārbas, drošības slēdži un to montāžai 

nepieciešamās komponentes; 
- visi pārējie funkcionējošu elektrisko sistēmu izveidošanai nepieciešamie materiāli un ierīces; 
- elektroenerģijas padeves pātraukuma gadījumā no Sadales tīkliem, jāparedz ARI sistēma 

dīzeļģenerātoram; 
- dīzeļģenerātors jāaprīko ar GSM raidītāju. 
 
28.2. Katlu mājas elektrosistēmas 

Elektroenerģija katlumājai jāpiegādā no Sadales tīkla, saskaņā ar šajā specifikācijā dotajiem 
principiem. Eelektroapgādes sistēmai jābūt projektētai ar jaudu, kas nodrošinātu Katlu mājas patēriņu. 
Sadales iekārtai jābūt novietotai katlu telpā un jāatbilst normatīvajām prasībām, kur jābūt noteiktai arī 
sadales iekārtas korpusa minimālajai aizsardzības pakāpei. Sadales iekārtām galvenokārt jābūt metāla 
korpusos saskaņā ar standartu IEC 60439-1. Jānodrošina gan parastais, gan avārijas, kā arī izejas 
indikācijas apgaismojums. Avārijas apgaismojumam jādarbojas tikai pilnīgas ārējās elektroenerģijas 
padeves pārtraukuma gadījumā. Apgaismes pakāpei jābūt projektētai saskaņā ar IEC vai valsts 
standartiem, vai to ekvivalentiem. Āra apgaismojumam jābūt nodrošinātam, lai apgaismotu blakus 
teritorijas pie ēkas.  
 
28.3. Kabeļu ieklāšana 
Elektrības kabeļus jāizvēlas, ņemot vērā sekojošus nosacījumus: 
- pastāvīgā slodze, pieļaujamā temperatūras paaugstināšanās, apkārtējās vides temperatūra, 
paralēli ieklāto kabeļu skaits u.c. 
- īslaicīgā slodze, piemēram, motora palaišanas laikā 
- pieļaujamā līdzsvarošanas laika nodrošinājums attiecībā uz aizsardzību pret elektriskās 

strāvas triecienu 
- sprieguma pazemināšanās normālas darbības laikā 
- sprieguma pazemināšanās palaišanas laikā 
- mehāniskā izturība un apkārtējas vides apstākļi. 
Kontroles kabeļus jāizvēlas, ņemot vērā sekojošus nosacījumus: 
- sprieguma pazemināšanās (kontroles un sprieguma transformatoru sekundārie tinumi) 
- īsslēguma cilpas slodze (strāvas transformatora sekundārie tinumi) 
- atšķirīgu spriegumu un strāvu traucējumi 
- mehāniskā izturība un apkārtējas vides ietekme. 
- Jāizmanto halogēnu nesaturoši kabeļi. 
 
28.4. Elektrokabeļu tehniskās prasības. 
Elektrokabeļiem jābūt presētai, blīvai, dielektriskai izolācijai. Jāizmanto PVC, PE vai citi ekvivalenti, 
uguni palēninoši materiāli. Zemsprieguma kabeļiem jābūt vara dzīslām. Visiem zemsprieguma motoru 
kabeļiem jābūt pievienotiem caur drošības slēdžiem. Elastīgajam kabelim, kas savieno mezglus ar 
motoru, jābūt ar vara dzīslām. Dzīslām ar 10 mm² un lielāku šķērsgriezumu jābūt savītām. Dzīslas līdz 
6 mm² var būt viendabīgas. Kabeļiem no frekvenču pārveidotājiem uz motoriem jābūt ekranētiem.  
Visiem ārpus telpām uzstādītajiem kabeļiem jābūt izturīgiem pret UV starojumu. 
 
28.5. Kabeļu trepes un kanāli. 
Visiem kabeļiem jābūt uzstādītiem galvenokārt kabeļu teknēs vai kāpnēs. Kabeļu tekņu materiālam 
jābūt galvanizētam tēraudam ar cinka pārklājumu. Kabeļu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, 
kur nepieciešams, var izmantot apvalkus, cauruļvadus u.c. Katrā kabeļu teknē, kas atrodas procesu un 
ārpustelpu zonās, jābūt apvalkam, bet tas nav nepieciešams kabeļu kanālos. 
Kabeļiem jābūt sadalītiem dažādās kabeļu teknēs saskaņā ar Latvijas standartiem (LVS) un 
noteikumiem. Kabeļiem jābūt uzstādītiem teknēs tā, lai novērstu pārmērīgu spriedzi un tiem būtu 
tehniski attaisnojams rezerves garums. Kabeļi sienu, griestu un grīdu šķērsošanas vietās jāizolē ar 
ugunsizturīgu materiālu. 
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28.6. Frekvences pārveidotāji 
Frekvences pārveidotāji jāpiegādā sekojoši: 
- Nominālajai jaudai un tipam jābūt aprēķinātam saskaņā ar kontrolējamo dzinēju, lai 

nodrošinātu sekmīgu palaišanu un darbību; 
- Vadības panelis jāaprīko ar sekojošiem rādījumiem -  frekvence, strāva, trauksmes 

signalizācijas, parametri, uzstādījumi 
- Minimālā aizsardzības pakāpe IP41 
Frekvences pārveidotāji jāuzstāda visiem motoriem, kuriem nepieciešams, lai nodrošinātu automātisku 
modulējošu jaudas vai cita procesa regulēšanu. Obligāti frekvences pārveidotāji jāparedz katram katla 
kontūra sūkņiem, siltumtīkla kontūra sūkņiem, dūmgāzu ventilatoriem, recirkulācijas ventilatoriem, 
gaisa ventilatoriem. Piedziņai jāgarantē darbība bez traucējumiem īslaicīgu sprieguma noviržu 
gadījumos, energosistēmas traucējumu dēļ. 
 
28.7. Rezerves elektrobarošanas iekārta. 
Lai nodrošinātu katlumājas tehnoloģiskā procesa darbību uz 50% no kopējās katlu jaudas 
elektroenerģijas avārijas pārtraukuma gadījumā, Pretendentam jāpiegādā nepārtrauktās barošanas 
iekārtas UPS automātikas un vadības procesa darbības nodrošināšanai (jauda jāparedz un jānorāda 
Pretendentam), kā arī dīzeļdzinēja rezerves barošanas iekārtas (dīzeļģenerātors) nepieciešamo 
dzinēju darbināšanai, ieskaitot katlu dūmgāzes ventilātorus, abu katlu kontūra un siltumtīklu 
cirkulācijas sūkņu, piebarošanās sistēmas sūkni, šķeldas padeves sistēmas iekārtas, vadības skapjus. 
 
28.8. Tarifa mērījumi 
Katlumājas tarifa mērījumi ir siltumenerģijas mērījums siltumtīklu izvadā no katlumājas, 
elektroenerģijas mērījums ievada sadalē, ievada ūdens apjoma mērījums, piebarošanas ūdens 
apjoma mērījums. Mērījumu jārealizē, izmantojot aprīkojumu, kuru ir apstiprinājis Latvijas Nacionālais 
Metroloģiskais Centrs (LNMC), un kuram ir LNMC sertifikāts. Uzstādīšanu jāveic saskaņā ar ražotāja 
vadlīnijām un uzstādīšanai jāiziet LNMC pārbaudi. Papildus Pretendentam jāparedz visi nepieciešamie 
mērinstrumenti, lai būtu iespējams precīzi veikt un dokumentēt garantēto radītāju sasniegšanu katrai 
iekārtai atsevišķi. 
 
28.9. Zemējuma sistēma 
Apjomā iekļauta Katlumājas zemējuma sistēma, kas sevī ietver pazemes zemesvadu tīklu, ēku 
konstrukcijas un zemējuma tīklu iekštelpās uz kabeļu pamatnēm un elektriskās telpās. Katlumājas 
ārējam iezemējuma tīklam jābūt izgatavotam no nerūsējoša vai cinkota tērauda. Kopējai jaunā 
iezemējuma tīkla iezemējuma pretestībai jābūt saskaņā ar iekārtu ražotājkompānijas prasībām un 
vispārpieņemtām normām. Zemējuma sistēma jāprojektē tā, lai droši vadītu maksimāli paredzēto 
zemes avārijas strāvu uz laiku, kas nepieciešams tā novēršanai ar rezerves aizsardzību. Īpaša 
uzmanība jāvelta zemes potenciāla pieauguma saglabāšanai drošā līmenī. Visām metāla iekārtām un 
konstrukcijām jābūt pievienotām pie zemējuma tīkla. Ēku, konstrukciju, skursteņu un laukuma 
zibensnovedējiem jābūt iekļautiem. Ēku un konstrukciju zibensnovedējiem jābūt uzstādītiem atbilstoši 
piemērojamiem Latvijas un Eiropas standartiem, sazemējot metāla jumtus, uzstādot zibensnovedēju 
tīklu nemetāla jumtiem un uzstādot atsevišķus zibensnovedējus. 
 

28. Ugunsdzēsības un trauksmes signalizācija 
Ugunsgrēka detektori jānodrošina dažādās Katlumājas vietās saskaņā ar normatīviem. Šiem 
detektoriem jānodrošina trauksmes signāls Katlumājas ugunsgrēka uztveršanas panelī. Ugunsgrēka 
un dūmu uztveršanas sistēmām jāizpilda piemērojamo vietējo un starptautisko standartu prasības. 
 
 
 
 

29. Civilie, strukturālie un celtniecības darbi 
 
29.1. Vispārējās prasības 
Celtniecības darbiem jāietver sevī visus nepieciešamos projektēšanas, rekontrukcijas un būvdarbus, 
kas ir nepieciešami Katlumājas apmierinošai ekspluatācijai. Darbiem jāatbilst to paredzētajam mērķim 
un, kā minimums, jāatbilst jebkurām kompetento iestāžu prasībām, Latvijas likumiem un standartiem, 
vai citiem Pasūtītāja apstiprinātiem starptautiskajiem standartiem. Gadījumos, kad tiek pielietoti citi 
likumi nekā Latvijas, darbiem joprojām jāatbilst jebkuriem Latvijas likumiem, standartiem vai 
noteikumiem, kas nepieciešami atļaujām un apstiprinājumiem, un saskaņojumiem. Jāpiemēro uz 
līguma parakstīšanas brīdi spēkā esošo likumu un standartu saraksts. Gadījumā, ja jebkuri likumi, 
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standarti vai noteikumi ir pretrunā viens otram, jāpiemēro visstingrākais no tiem. 
Darbiem jāietver jebkuri aprēķini, rasējumi, apraksti utt., kas varētu būt nepieciešami jebkurām atļauju, 
atzinumu vai saskaņojumu saņemšanai. 
Katlumājas daļas, kuras neprasa iekštelpu izvietojumu, var tikt novietotas ārpus ēkām. Taču 
Uzņēmējam pašam jāizlemj vai šiem priekšmetiem varētu būt papildus aizsardzība no ārgaisa 
apstākļiem. Ir ļoti svarīgi, lai Katlumāja izskatītos patīkama un funkcionāla. Iekštelpu plānojumam jābūt 
funkcionālam un jānodrošina Katlumājas ekspluatācijas un uzturēšanas prasības. 
Iekārtu ražotāju civilās prasības jāiesniedz Pasūtītājam projektēšanas sākuma posmā. 
 
29.2. Vispārējie projektēšanas kritēriji 
Celtnēm un struktūrām jābūt plānotām ar ilgtspēju vismaz 20 gadi pirms galveno vai sekundāro 
elementu nozīmīgiem remonta vai nomaiņas darbiem. Projektam jāatspoguļo klimatiskie apstākļi, kas 
attiecas uz teritoriju. Visām celtnēm jābūt projektētām un celtām tā, lai tās paliek stabilas visā 
būvniecības posmu laikā. Uzņēmējam pašam jānovērtē un jāveic jebkuras papildus izpētes, kuras tas 
uzskata par nepieciešamām, lai iegūtu pietiekamu informāciju par grunts apstākļiem, kas tam ļaus 
attīstīt Katlumājas projektu un izveidot atbilstošas grīdas, sienas un palīgkonstrukcijas. Visas 
izmaksas, kas saistītas ar šo izpēti un iespējamiem tās iespējamiem rezultātiem ir iekļautas 
Līgumcenā. 
 
29.3. Pamati 
Visu pamatu projektēšana un celtniecība jāveic, ņemot vērā ēku/iekārtu slodzi un grunts apstākļus 
teritorijā. Nepieciešamības gadījumā galējam pamatu risinājumam jābūt izstrādātam, pamatojoties uz 
grunts ģeoloģisko izpēti, precīzās ēku un konstrukciju vietās. Ģeoloģisko izpēti, ja nepieciešams, veic 
uzņēmējs. Jābūt nodrošinātai adekvātai hidroizolācijai, kas pasargā gruntsūdeņu iekļūšanu celtnē. 
Neskatoties uz to, jāparedz, lai noteiktās Katlumājas vietās tiktu ierīkoti ūdens savākšanas punkti 
gadījumā, ja hidroizolācijas materiāls nolietosies. 
 

 
29.4. Grīdas segumi 
Grīdām jābūt no dzelzbetona saskaņā ar slodzi un lietošanas prasībām.  Adekvātām notecēm un 
drenāžas izejām jābūt nodrošinātām, lai novērstu stāvošā ūdens uzkrāšanos. 
 
29.5. Ārējo sienu apdare  

Katlu mājas ārējo sienu apdare var būt apmetums un krāsojums, vai lokšņu materiāla fasāde standarta 
rūpnīcas krāsās, ko izvēlas Pasūtītājs. Papildus akustikas un/vai siltumizolācijas, sistēma var tikt 
izmantota pēc nepieciešamības. Pēdējās kārtas apstrāde jāveic, ņemot vērā tās ekspozīciju ārējās 
vides apstākļiem un piesārņojumiem. 
 
29.6. Iekšējās sienas un šķērssienas 
Iekšējām sienām jābūt no viegl-betona blokiem, kur tas nepieciešams struktūras iemeslu dēļ, skaņas 
raidītāju vai ugunsgrēka novēršanai. Citur iekšējās sienas var būt no atbilstošas vieglas paneļu 
konstrukcijas.  
 
29.7. Durvis 
Personāla un avārijas durvīm jābūt galvenokārt no krāsota tērauda. Transportlīdzekļu piekļuves un 
celtniecības vajadzībām nepieciešamām durvīm jābūt ar plastikātu apšūtām metāla bīdāmām žalūziju 
tipa durvīm vai salokāmiem vārtiem ar iebūvētām personāla piekļuves durvīm. Jābūt slēdzenēm. 
Durvju izmēriem jānodrošina lielāko mezglu nomaiņu attiecīgajās KM telpās. 
 
29.8. Logi 
Jāpievērš uzmanība dienas gaismas nodrošināšanai visā ēkā. Logus paredzēt atbilstoši pastāvošajām 
normatīvajām prasībām. 
 
29.9. Iekšējās apdares 
Iekšējās ēku virsmu apdares jāizvēlas atbilstoši katras ēkas īpašajām prasībām, tās funkcijām, 
apdzīvotības un ekspluatācijas prasībām. Pieļaujama tikai līdzīgos ekspluatācijas apstākļos sekmīgi 
aprobētu apdares materiālu izmantošana. Cietajai apdarei jābūt nodrošinātai lielākajai grīdas daļai 
visās katlu telpas zonās. Tai jānodrošina izturīga virsma, kas ir viegli kopjama.  
 
29.10. Izrakumu apjomi 
Uzņēmējam jāpiedāvā teritorijas līmenis, balstoties uz informāciju no teritorijas topogrāfijas, grunts 
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izpētes un Katlumājas galējā plānojuma.Nepiemērotais materiāls jānoglabā ārpus teritorijas 
apstiprinātās izgāztuvēs. Uzņēmējam jāsaņem nepieciešamās atļaujas. 
 
29.11. Ceļi un stāvlaukumi 
Šī Līguma ietvaros jābūt iekļautiem ceļiem un laukumiem kurināmā piegādei un pelnu konteineru 
izvešanai. Apjomā jāiekļauj Uzņēmējam iespējami nepieciešamie pagaidu ceļi. 
 
29.12. Kabeļu un cauruļu tranšejas 
Ēkā zemgrīdas kabeļiem un caurulēm jābūt tranšejās. Tranšejām jābūt projektētām un konstruētām tā, 
lai nodrošinātu adekvātu piekļuvi apkopes nolūkos. Tranšejām jābūt nodrošinātām ar noņemamām 
pastiprinātām plāksnēm. Elektriskie kabeļi var tikt ievietoti PVC kabeļu kanālā. Kanāliem jābūt 
nodrošinātiem ar piemērotām, atbilstoši izvietotām apkopes lūkām. 
 
29.13. Labiekārtošana 
Labiekārtošanas darbi būvlaukuma robežās jāveic Uzņēmējam.  
 

 
29.14. Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti 
Atbilstošā veida ugunsdzēsības aparātiem jābūt izvietotiem viscaur nepieciešamajās vietās kā tas ir 
pieprasīts. Ugunsdzēsības aparātu veids tiks noteikts atbilstoši riskam. Var tikt izmantoti sekojoši veidi: 
- sausā pulvera; 
- CO2; 
- ūdens/ putu. 
 
29.15. Būvlaukuma sagatavošanas darbi. 
Pasūtītājs nodrošina Pretendentam elektrības pieslēguma vietu ar maksimālo jaudu 30 kW, spriegumu 
0.4kV. Pretendentam par saviem līdzekļiem jāuzstāda skaitītājs, jāveic pieslēgšanās darbi un jāizveido 
būvniecībai paredzētais elektrotīkls būvlaukumā. Izmaksas par patērēto elektrību atbilstoši ikmēneša 
patēriņam, saskaņā ar spēkā esošo AS ”Sadales tīkls” elektroenerģijas tarifu, sedz Pretendents. Ja 30 
kW nodrošinātā jauda ir par mazu, papildus jaudas nodrošināšana, kā arī visas ar to saistītās 
izmaksas sedz Pretendents. Pasūtītājs nodrošina dzeramā un būvniecībai nepieciešamā ūdens 
pieslēguma vietu ar maksimālo caurplūdi 5m3/h un minimālo spiedienu 3-5 bar ūdensvada. 
Pretendentam par saviem līdzekļiem jāuzstāda noslēgarmatūra, skaitītājs, jāveic pieslēgšanās darbi 
un jāizveido būvniecībai paredzētais cauruļvads būvlaukumā. Izmaksas par patērēto ūdeni atbilstoši 
ikmēneša patēriņam. Ūdens tarifu, sedz Pretendents. Ja nodrošinātā caurplūde ir par mazu, papildus 
jaudas nodrošināšana, kā arī visas ar to saistītās izmaksas sedz Pretendents. Pasūtītājs nodrošina 
pieslēgumu pie lietus ūdens kanalizācijas, Pretendentam jānodrošina nepieciešamās sistēmas, lai 
lietus kanalizācijā novadītais ūdens tiktu attīrīts no smiltīm, nepieciešamības gadījumā Pretendentam 
uz sava rēķina ir jāveic kanalizācijas sistēmas cauruļvadu skalošana un tīrīšana. Lietus ūdens 
kanalizācijā novadīto ūdeņu apjoms nedrīkst pārsniegt esošās kanalizācijas cauruļvada diametra 
maksimālo plūsmas apjomu (ņemot vērā esošo noslogojumu). Ja nodrošinātās caurules diametrs ir 
par mazu, papildus diametru, vai citu novadīšanas vietu nodrošināšana, kā arī visas ar to saistītās 
izmaksas sedz Pretendents. 
Bioloģisko tualešu iegāde un uzturēšana sedzama no Pretendenta līdzekļiem. 
Pretendentam jānodrošina būvlaukuma apgaismojumu un apsardzi. 
Pretendentam jāiekļauj savās izmaksās papildus nepieciešamie ģeoloģiskās izpētes darbi, kā 
arī nepieciešamie grunts nomaiņas darbi. 

 

 
 
 
 


