
Tehniskā specifikācija iepirkumam “Siltummezglu un 

apkures sistēmas  izbūve Užavas pagastā, Ventspils novadā“ 

 ident. Nr. UN/2017/03/10USM 

SILTUMMEZGLI 

1. Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā būvprojektu un darbu veikšanas 

projektu. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, izstrādā 

galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu 

būvdarbu veicēji. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs 

atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. 

2. Atbilstoši 21.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.655 ,,Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 ,,Darbu veikšanas projekts”” darbu veikšanas 

projektā tiek iekļauts - darbu veikšanas kalendārais grafiks (pa nedēļām), būvdarbu 

ģenerālplāns, sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts, galveno būvmašīnu darba 

grafiks, nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā, pagaidu 

tehnoloģisko konstrukciju risinājumi (ja nepieciešams), darba aizsardzības, drošības 

tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskais risinājums 

(apraksts), būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts, skaidrojošais 

apraksts, darbaspēka kustības grafiks un būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumu 

un to novietošanas vietas būvlaukumā apraksts (shēma).  

3. Darbu veikšanas projektu izstrādā visai ēkai kopumā, ievērojot to īpašnieku vai 

lietotāju noteikumus un situāciju būvobjektā. 

4. Darbu veikšanas projekts saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju, atsevišķu 

būvdarbu veicējiem, būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju. 

5. Darbu veikšanas projekts nododams atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms 

būvprojektā paredzēto darbu uzsākšanas. 

6. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem 

un kontroles institūcijām.  

 

Siltumtīklu parametri (siltumnesējs- karstais ūdens) – 90/70ºC. Individuālie 

siltummezgli ir projektēti pēc neatkarīgās apkures shēmas ar temperatūras grafiku 

90/70ºC-80/60ºC pie ārgaisa temperatūras -24ºC. 

 Siltummezgla montāžu, pārbaudi, ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā veikt 

saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem. 

Siltummezglu uzstādīšana notiek saskaņā ar projektu un tabulā dotajiem siltummaiņu 

labojumiem.   1.tabula. 

Nr.p.k. Nosaukums 
Būvprojekā norādītā 

siltummaiņa tehniskie 
parametri 

1 Dzīvojamā ēka "Selgas" 

Q=100 kW, T1=80/62 
0
C; 

T2=70/55 
0
C; ∆P1=20kPa; 

∆P2=20kPa    

2 
Dzīvojamā ēka 
"Mežrozītes" 

Q=100 kW, T1=80/62 
0
C; 

T2=70/55 
0
C; ∆P1=20kPa; 

∆P2=20kPa    

3 Dzīvojamā ēka "Krāces" 

Q=200 kW, T1=80/62 
0
C; 

T2=70/55 
0
C; ∆P1=20kPa; 

∆P2=20kPa    

4 Dzīvojamā ēka "Buras" 
Q=185 kW, T1=80/62 

0
C; 

T2=70/55 
0
C; ∆P1=20kPa; 



∆P2=20kPa    

5 
Dzīvojamā ēka 
"Krastmalas" 

Q=140 kW, T1=80/62 
0
C; 

T2=70/55 
0
C; ∆P1=20kPa; 

∆P2=20kPa    

6 Dzīvojamā ēka "Bangas" 

Q=185 kW, T1=80/62 
0
C; 

T2=70/55 
0
C; ∆P1=20kPa; 

∆P2=20kPa    

7 Tautas nams (klubs) 

Q=32 kW, T1=80/62 
0
C; 

T2=70/55 
0
C; ∆P1=20kPa; 

∆P2=20kPa    

8 Pamatskola 

Q=225 kW, T1=80/62 
0
C; 

T2=70/55 
0
C; ∆P1=20kPa; 

∆P2=20kPa    

9 Pagasta pārvalde 

Q=40 kW, T1=80/62 
0
C; 

T2=70/55 
0
C; ∆P1=20kPa; 

∆P2=20kPa    

 

 Apkures sistēmai paredzēts plākšņu siltummainis ar siltumnesēja parametriem, kas 

doti tabulā.  Apkures siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai sekundārajā kontūrā 

paredzēts cirkulācijas sūknis.  

Karstā ūdens sistēmai paredzēts plākšņu siltummainis ar siltumnesēja parametriem 

vasaras perioda 65/50-55/5°C (Spiediena kritums pirmajā kontūra-līdz 20kPa, karstā 

ūdens apgādes kontūrā -<10kPa ).  

 Lai aizsargātu cirkulācijas sūkni, regulatoru no netīrumiem siltumnesējā, uz 

turpgaitas un atgaitas cauruļvadā tiek uzstādīti filtri. 

 Ūdens un gaisa izvadīšanai no siltumtrasēm tiek paredzēti gaisa izvadītāji un 

izlaišanas krāni. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot augstākajos punktos, 

bet ūdens izlaidei - zemākajos. Šīs armatūras, izvietošanu precizēt montāžas darbu 

veikšanas gaitā. 

 Siltummezgla telpā izvietotos cauruļvadus, pievadus, maģistrāles izolēt ar akmens 

vates čaulām "ISOVER" vai ar analogu nedegošu siltumizolāciju un alumīnija follija 

aizsargkārtu. Pirms izolācijas tērauda cauruļvadus attīra no netīrumiem un rūsas, 

pārklāj to virsmu ar pretkorozijas gruntskrāsu 2 kārtās.  

 

Siltummezglu izvietojums un montāža 

 

Ikvienam iestrādāšanai būvē paredzētam izstrādājumam vai rūpnieciski 

izgatavotai konstrukcijai jāatbilst kādam no zemāk norādītām grupām: 

I grupa -   piemērojamas regulas 305/2011  un Ministru kabineta  25.03.2014.   

noteikumu Nr.156 prasības, kas ietver ekspluatācijas īpašību deklarācijas un CE zīmi; 

II grupa -  piemērojami Ministru kabineta 25.03.2014.    noteikumu Nr.156 IV
1
 nodaļa  

un Latvijas valsts standarti, kas ietver produkta standartā noteiktus atbilstību 

apliecinošus dokumentus; 

III grupa - piemērojami Ministru kabineta 25.03.2014.    noteikumu Nr.156 IV
2
 

nodaļa  par visiem pārējiem būvizstrādājumiem, kuru atbilstību nosaka tehniskās 

pases,  instrukcijas vai cita rakstiska informācija. 

 

1.Pirms siltummezglu montāžas ir jāveic siltummezgla telpu kosmētiskais remonts 

(pielikumā kosmētisko remontdarbu apjomi, siltummezglu specifikācijas un ISM 

principiālās shēmas). 

 



2.Siltummezglu izvietojums siltummezgla plānos parādīts nosacīti. Montējot 

siltummezglus, ir jāizpilda šādas prasības: 

 

3. Cauruļvadus ar diametru līdz 80 mm novieto ne tuvāk kā 200 mm no sienas. 

 

4. Attālumam starp blakus cauruļvadu ārējām virsmām (ar izolāciju, ja tāda ir) jābūt 

ne mazākam kā 100 mm. 

 

5. Jānodrošina tāds siltummezgla un tā atsevišķu elementu izvietojums, lai būtu 

nodrošināta to ērta apkalpošana. Atkarībā no savstarpējā cauruļvadu izvietojuma ir 

jānodrošina cauruļvadu iztukšošana un atgaisošana.  
 

6. Cauruļvadu hidraulisko pārbaudi veic ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz 

maksimālo darba spiedienu, bet nav zemāks par: 

                    - primārajam kontūram – 9 bar; 

                    - sekundārajam kontūram – 4 bar; 

 

7. Siltummezglus uzstādīt atsevišķā telpā, kas ir nodalīta no pārējā pagraba ar 

ugunsdrošām starpsienām atbilstoši LBN 201-15”Būvju ugunsdrošība” 4.nod. 

prasībām un LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" 

 

8. Visus montāžas darbus veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un tehniskajiem 

noteikumiem 

PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ.  

 

Atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”  

8.daļas 8.2.apakšnodaļai ,,Otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas pieņemšana 

ekspluatācijā” 

BŪVDARBU GARANTIJAS.  

Atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 ,,Ēku būvnoteikumi” 

būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājas pēc 

ēkas vai tās daļas nodošanas ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš 

pēc akta parakstīšanas par būves nodošanu ekspluatācijā tiek noteikts pieci gadi.  

  



Centrālapkures sistēmas rekonstrukcija 

 

1. Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā būvprojektu un darbu veikšanas 

projektu. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, 

izstrādā galvenais būvdarbu veicējs, bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem 

– atsevišķu būvdarbu veicēji. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi 

nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. 

2. Apjomi  - saskaņā ar pievienoto apjomu aprēķinu. 
1 Dzīvojamās ēka "Selgas"( kad.nr.98780030275001) apkures sistēmas pārbūve,   

2 Dzīvojamās ēka "Mežrozītes"(kad.nr.987800302362001) apkures sistēmas pārbūve 

3 Dzīvojamās ēka "Krāces" (kad.nr.98780030261001)apkures sistēmas pārbūve 

Neprecizitātes uzrādītajos apjomos nevar būt par pamatu būvniecības līgumcenas 

izmaiņām. Katrs pretendents pārbauda apjomu atbilstību darba uzdevumam un 

projektam un nepieciešamības gadījumā precizē tos. 

3. Atbilstoši 21.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.655 ,,Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 ,,Darbu veikšanas projekts”” darbu veikšanas 

projektā tiek iekļauts - darbu veikšanas kalendārais grafiks (pa nedēļām), 

būvdarbu ģenerālplāns, sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts, galveno 

būvmašīnu darba grafiks, nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai 

būvobjektā, pagaidu tehnoloģisko konstrukciju risinājumi (ja nepieciešams), darba 

aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu 

tehniskais risinājums (apraksts), būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas 

aprīkojuma saraksts, skaidrojošais apraksts, darbaspēka kustības grafiks un 

būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumu un to novietošanas vietas 

būvlaukumā apraksts (shēma).  

4. Darbu veikšanas projektu izstrādā visai ēkai kopumā, ievērojot to īpašnieku vai 

lietotāju noteikumus un situāciju būvobjektā. 

5. Darbu veikšanas projekts saskaņojams ar galveno būvdarbu veicēju, atsevišķu 

būvdarbu veicējiem, būvprojekta izstrādātāju un pasūtītāju. 

6. Darbu veikšanas projekts nododams atbildīgajam būvdarbu vadītājam pirms 

būvprojektā paredzēto darbu uzsākšanas. 

7. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem 

un kontroles institūcijām.  
8. Ikvienam iestrādāšanai būvē paredzētam izstrādājumam vai rūpnieciski izgatavotai 

konstrukcijai jāatbilst kādam no zemāk norādītām grupām: 

 I grupa -   piemērojamas regulas 305/2011  un Ministru kabineta  25.03.2014.   

noteikumu Nr.156 prasības, kas ietver ekspluatācijas īpašību deklarācijas un 

CE zīmi; 

 II grupa -  piemērojami Ministru kabineta 25.03.2014.    noteikumu Nr.156 

IV
1
 nodaļa  un Latvijas valsts standarti, kas ietver produkta standartā noteiktus 

atbilstību apliecinošus dokumentus; 

 III grupa - piemērojami Ministru kabineta 25.03.2014.    noteikumu Nr.156 

IV
2
 nodaļa  par visiem pārējiem būvizstrādājumiem, kuru atbilstību nosaka 

tehniskās pases,  instrukcijas vai cita rakstiska informācija. 

VIDES AIZSARDZĪBA.  

Vispārējās prasības par piesārņojuma novadīšanu apkārtējā vidē Latvijas 

Republikas teritorijā nosaka likums „Par vides aizsardzību” u.c. normatīvie akti.   



Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami 

mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās 

būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus 

un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam. 

Būvniecībā radušos atkritumiem jābūt pārstrādātiem un reģenerētiem. Visus 

būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, 

apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu 

noteiktajām prasībām. 

Demontētie metāli to izstrādājumi un konstrukcijas ir Pasūtītāja īpašums un to 

novietošanas vietu būvlaukumā saskaņot ar Pasūtītāju. 

 

ĒKAS PIEŅEMŠANA EKSPLUATĀCIJĀ.  

Atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.529 “Ēku 

būvnoteikumi”  8.daļas 8.2.apakšnodaļai ,,Otrās un trešās grupas ēkas vai tās daļas 

pieņemšana ekspluatācijā” 

 

BŪVDARBU GARANTIJAS.  
Atbilstoši 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 ,,Ēku 

būvnoteikumi” būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, 

kas atklājas pēc ēkas vai tās daļas nodošanas ekspluatācijā. Minimālais būvdarbu 

garantijas termiņš pēc akta parakstīšanas par būves nodošanu ekspluatācijā tiek 

noteikts pieci gadi.  

 

PSIA “Ugāles nami” valdes priekšsēdētājs 

J.Bērziņš 


