
  

Rīgā 2016. gada ___. oktobrī                                                                              

  

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/502 

Par siltumapgādes cauruļvadu nomaiņu Latvijas Bankas ēkā  

Poruka prospektā 12, Jūrmalā 
(iepirkums LB/2016/105)   

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja 

vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no 

vienas puses, un SIA "AUGSTCELTNE" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes 

priekšsēdētāja Jura Kursīša personā, kas rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras 

puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk tekstā arī – PUSE), noslēdz 

šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic siltumapgādes cauruļvadu nomaiņu 

(tālāk tekstā – pasākumi) PASŪTĪTĀJA ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (tālāk tekstā 

– objekts), saskaņā ar iepirkuma LB/2016/105 noteikumiem, tehnisko specifikāciju un 

izmaksu aprēķinu (līguma pielikums).  

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic papildu pasākumus, kas 

nepieciešami pasākumu pienācīgai izpildei un kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis līguma 

slēgšanas brīdī (tālāk tekstā – papildu pasākumi; pasākumi un papildu pasākumi kopā 

tālāk tekstā – būvdarbi), ja PUSES šādus papildu pasākumus ir saskaņojušas līgumā 

noteiktajā kārtībā.  

1.3. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS veic būvdarbu un izmantoto materiālu un 

izstrādājumu kvalitātes uzturēšanu.  

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS izpilda būvdarbus ne ilgāk kā 6 (sešu) kalendāro nedēļu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma uzsākt būvdarbu veikšanu saņemšanas. 

2.2. IZPILDĪTĀJS uztur būvdarbu, t.sk. izmantoto materiālu un piegādāto izstrādājumu, 

kvalitāti 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc būvdarbu izpildes dienas (tālāk tekstā – 

garantijas laiks). 

2.3. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai 

līguma saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē objektā nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu personu, kā 

arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu objektā, vārdu, uzvārdu un personas kodu 5 (piecas) darbadienas pirms tā uzsāk 

pildīt līgumu objektā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 
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3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

objektā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par to 

PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt 

fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, 

IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un 

PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt līgumu objektā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu objektā, PASŪTĪTĀJAM 

ir tiesības fizisko personu objektā neielaist vai no tā izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai objektā rakstiski paziņo 

PASŪTĪTĀJAM, kura IZPILDĪTĀJA norādītā fiziskā persona, kas pildīs līgumu objektā, 

IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma izpildi. IZPILDĪTĀJS nodrošina šīs personas 

nepārtrauktu klātbūtni laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā. 

3.7. Ja mainās līguma 3.6. punktā minētā fiziskā persona, IZPILDĪTĀJS nekavējoties 

rakstiski paziņo par to PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS līguma izpildes procesā pirms materiālu un izstrādājumu pielietošanas 

uzrāda PASŪTĪTĀJAM to tehnisko dokumentāciju vai atbilstības deklarāciju. 

3.9. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot valsts 

svētku dienas.  

3.10. Pildot līgumu objektā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 

nodrošina regulāru būvdarbu izpildes laikā radušos atkritumu savākšanu un aizvešanu, 

t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, kas rodas vai varētu rasties 

būvdarbu izpildes rezultātā. 

3.11. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un 

ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi saistītos normatīvos aktus. 

3.12. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo 

tiesību aktu prasību ievērošanu objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektā 

iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā, pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu 

objektā un visā laikposmā, kad līgums objektā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā 

persona par darba aizsardzību objektā ir IZPILDĪTĀJA [..], tālr. [..], e-pasta adrese: [..].  

3.13. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM pieslēgumu līguma izpildei objektā 

nepieciešamajām inženierkomunikācijām un ūdeni sadzīves un būvdarbu tehnoloģiskām 

vajadzībām. 

4. BŪVDARBU IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. PASŪTĪTĀJS uzaicinājumu uzsākt būvdarbus IZPILDĪTĀJAM nosūta uz e-pasta 

adresi [..] un [..]. Uzaicinājums uzsākt būvdarbus uzskatāms par saņemtu nākamajā 

darbadienā pēc tā nosūtīšanas IZPILDĪTĀJAM.   

4.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs gan samazināt sākotnēji nolīgto pasākumu apjomu, gan uzdot 

IZPILDĪTĀJAM papildu pasākumu, t.sk. līgumā sākotnēji neparedzētu darbu, veikšanu 

(tālāk tekstā kopā – būvdarbu izmaiņas), nosūtot IZPILDĪTĀJAM būvdarbu izmaiņu 

pieprasījumu. 

4.3. Pēc būvdarbu izmaiņu pieprasījuma saņemšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo 

dokumentāciju par būvdarbu izmaiņu izmaksām un iesniedz to saskaņošanai 

PASŪTĪTĀJAM. 
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4.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uzsākt būvdarbu izmaiņu īstenošanu tikai pēc tam, kad abas 

PUSES ir parakstījušas PASŪTĪTĀJA sagatavoto izmaiņu aktu, ar kuru noteiktas 

būvdarbu izmaiņas (tālāk tekstā – izmaiņu akts). Pēc izmaiņu akta abpusējas 

parakstīšanas tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Gadījumā, ja būvdarbu 

izmaiņu rezultātā tiek grozīta līguma summa, izmaiņu akta vietā tiek sagatavota un 

parakstīta papildu vienošanās pie līguma. 

4.5. Saskaņojot būvdarbu izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus: 

4.5.1. kopējā atlīdzība, kuru pēc visām līguma ietvaros veiktajām būvdarbu izmaiņām 

saņem IZPILDĪTĀJS par būvdarbu veikšanu, nedrīkst būt vairāk nekā par 10% (desmit 

procentiem) lielāka vai mazāka par sākotnēji nolīgto līguma summu; 

4.5.2. samazinot vai palielinot kāda sākotnēji nolīgtā darba apjomu, nedrīkst palielināt 

sākotnēji nolīgto attiecīgā darba vienas vienības izcenojumu; 

4.5.3. vienojoties par papildu pasākumiem, kuri pēc būtības ir līdzvērtīgi kādam no 

sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu pasākumu vienas vienības izcenojums 

nedrīkst pārsniegt sākotnēji nolīgto līdzvērtīgo darbu vienas vienības izcenojumu; 

4.5.4. vienojoties par papildu pasākumiem, kas paredz līgumā sākotnēji neparedzētu 

darbu veikšanu, kuri nav līdzvērtīgi nevienam no sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo 

papildu pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt PASŪTĪTĀJA 

noskaidroto vidējo šāda veida darbu vienas vienības cenu tirgū. 

4.6. Pēc būvdarbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, izmantoto materiālu atbilstības 

deklarācijas un rēķinu.  

4.7. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc būvdarbu nodošanas un pieņemšanas 

akta un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju saņemšanas pārbauda būvdarbu 

izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem būvdarbus, parakstot būvdarbu 

nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt būvdarbus. 

4.8. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.9. Būvdarbu izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis būvdarbus un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī izmantoto 

materiālu atbilstības deklarācijas, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis būvdarbus līguma 

4.7. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā būvdarbu 

izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis būvdarbus līguma 

4.7. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.10. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc būvdarbu nodošanas 

un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

5. BŪVDARBU KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē būvdarbu trūkumu vai defektu (tālāk tekstā 

– defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS garantijas laikā 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību 

(tālāk tekstā – paziņojums). 
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5.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 

5.3. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

5.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.  

5.6. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 5.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 5.2. punktam 

saskaņoto termiņu vairāk nekā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš paziņojumā 

minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to brīdinot IZPILDĪTĀJU, var 

uzdot novērst defektu citam izpildītājam, par kura pakalpojumiem maksā, izmantojot 

garantijas laika nodrošinājumu (līguma 6.4. punkts) vai IZPILDĪTĀJA iesniegto 

garantijas laika bankas ekspromisorisko galvojumu (ja IZPILDĪTĀJS līguma 6.7. punktā 

noteiktajā kārtībā tādu iesniedzis). 

5.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta 

novēršanu atbilstoši līguma 5.4. punktā noteiktajai kārtībai. 

5.8. IZPILDĪTĀJS līguma 5.1.–5.7. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu un izstrādājumu garantiju  

24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

5.9. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma  

5.1.–5.8. punktā minētās IZPILDĪTĀJA būvdarbu kvalitātes uzturēšanas saistības paliek 

spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 23,766.95 EUR (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit 

seši euro, 95 centi), t.sk. atlīdzība par pasākumu veikšanu 19,642.11 EUR (deviņpadsmit 

tūkstoši seši simti četrdesmit divi euro, 11 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

4,124.84 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit četri euro, 84 centi).  

6.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar pasākumu izpildi 

un to kvalitātes uzturēšanas saistību nodrošināšanu, t.sk. maksa par pasākumu veikšanā 

izmantotajiem materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumu, maksa par darbu, 

normatīvajos aktos noteiktie nodokļi u.c., izņemot maksu par papildu pasākumiem.  

6.3. PASŪTĪTĀJS 10% (desmit procentus) no līguma 6.1. punktā noteiktās līguma 

summas un līgumā noteiktajā kārtībā PUŠU saskaņotās maksas par papildu pasākumiem, 

ja tādi veikti, garantijas laikā ietur kā garantijas laika nodrošinājumu. 

6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt no garantijas laika nodrošinājuma 

līguma 5.6. punktā noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 

7.1. punktā noteikto līgumsodu par līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 

5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un zaudējumus, kas 
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nodarīti PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA būvdarbu kvalitātes uzturēšanas 

saistību neizpildes rezultātā. 

6.5. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto līguma summu 

un līgumā noteiktajā kārtībā PUŠU saskaņoto maksu par pienācīgi izpildītajiem papildu 

pasākumiem, ja tādi pielīgti, atskaitot līguma 6.3. punktā minēto garantijas laika 

nodrošinājumu, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc būvdarbu nodošanas un pieņemšanas 

akta abpusējas parakstīšanas, rēķina saņemšanas un objekta atbrīvošanas. 

6.6. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 6.4. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc garantijas 

laika beigām un visu defektu, par kuriem PASŪTĪTĀJS garantijas laikā paziņojis 

IZPILDĪTĀJAM līguma 5.1. punktā minētajā kārtībā, novēršanas pieņemšanas un rēķina 

saņemšanas. 

6.7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt garantijas laika nodrošinājumu pirms garantijas 

laika beigām šādā kārtībā: 

6.7.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai bankas ekspromisorisko 

galvojumu ar bankas atbildības limitu garantijas laika nodrošinājuma summas apmērā, 

kura termiņš par 4 (četrām) nedēļām pārsniedz garantijas laiku un ar kuru banka garantē 

atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parādu, kas rodas IZPILDĪTĀJA līgumā 

noteikto saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, t.sk. samaksāt līguma 5.6. punktā 

noteikto maksu par cita izpildītāja veiktajiem darbiem, līguma 7.1. punktā noteikto 

līgumsodu par līguma 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu un atlīdzināt zaudējumus, kas nodarīti 

PASŪTĪTĀJAM līgumā minēto IZPILDĪTĀJA būvdarbu kvalitātes uzturēšanas saistību 

neizpildes rezultātā. Ja IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisorisko 

galvojumu pa daļām, IZPILDĪTĀJS 2 (divus) mēnešus pirms bankas ekspromisoriskā 

galvojuma termiņa beigām iesniedz PASŪTĪTĀJAM bankas ekspromisoriskā galvojuma 

pagarinājumu, ievērojot nosacījumu, ka atsevišķas bankas ekspromisoriskā galvojuma 

daļas spēkā esamības termiņš nedrīkst būt mazāks par 1 (vienu) gadu; 

6.7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt līguma 6.7.1. punktā minēto bankas 

ekspromisorisko galvojumu vai tā pagarinājumu, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc bankas ekspromisoriskā galvojuma vai tā 

pagarinājuma saņemšanas; 

6.7.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM garantijas laika nodrošinājumu, kas nav 

ieturēts līguma 6.4. punktā noteiktajā kārtībā, 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA akceptēta līguma 6.7.1. punktā minētā bankas ekspromisoriskā galvojuma 

un rēķina saņemšanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, t.sk. līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa, nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru 

nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma 

summas. 

7.2. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 



6 

 

 
  

7.3. Par līguma 6.5., 6.6. vai 6.7.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS 

maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un 

atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

7.4. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

7.5. Ja, pildot līgumu, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz otrai 

PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par zaudējumu rašanās cēloni un/vai to apmēru 

gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta 

pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

7.6.  PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par objektā atstāto IZPILDĪTĀJA inventāru, 

instrumentiem, iekārtām, materiāliem un IZPILDĪTĀJA personāla personiskajām 

mantām. 

8. APDROŠINĀŠANA 

8.1. IZPILDĪTĀJS līguma saistību izpildes laikā, t.sk. laikā, kad IZPILDĪTĀJS objektā 

pilda būvdarbu kvalitātes uzturēšanas saistības, par saviem līdzekļiem apdrošina 

IZPILDĪTĀJA civiltiesisko atbildību ar apdrošinātāja atbildības limitu katram 

apdrošināšanas gadījumam ne mazāku par 15,000.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši euro) un 

pašrisku katrā atsevišķā gadījumā – ne lielāku par 700.00 EUR (septiņi simti euro). 

Jebkurā gadījumā pašrisku sedz IZPILDĪTĀJS. Nevienam no atlīdzināmo zaudējumu, 

kaitējuma un izdevumu veidiem neparedz individuālu atbildības limitu vai individuālu 

pašriska lielumu.  

8.2. Līguma 8.1. punktā minētajam apdrošināšanas līgumam (tālāk tekstā –  

apdrošināšanas līgums) jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja 

PASŪTĪTĀJAM, tā darbiniekam vai trešajai personai nodarīti zaudējumi vai kaitējums 

IZPILDĪTĀJA darbības vai bezdarbības dēļ, pildot līgumu. Būvdarbu apdrošināšanas 

līgumā jābūt noteiktam, ka būvdarbu apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā 

apdrošinātājs par to informē PASŪTĪTĀJU. Būvdarbu apdrošināšanas līgumā papildus 

jāparedz IZPILDĪTĀJA pienākums apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā, pirms 

šā līguma saistību izpildes turpināšanas, atjaunot apdrošinājuma summu šā līguma 

8.1. punktā paredzētajā apmērā. 

8.3. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu objektā bez apdrošināšanas līguma, tomēr tas 

neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu neievērošanu. 

8.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai apdrošināšanas līgumu, t.sk. 

apdrošināšanas noteikumus. 

8.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 5 (piecu) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 

8.6. IZPILDĪTĀJS līdz būvdarbu veikšanas uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM tā akceptētu līgumā minētajām prasībām atbilstoša apdrošināšanas 

līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas. 

8.7. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas izbeidzas pirms 

līguma 8.1. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, IZPILDĪTĀJS līdz 
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apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu 

apdrošināšanas līgumu, šo pagarināto vai jauno apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar 

PASŪTĪTĀJU līguma 8.4.–8.6. punktā noteiktajā kārtībā. 

9. KONFIDENCIALITĀTE 

9.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

9.2. Līguma 9.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas 

citādi. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

10.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

10.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

10.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

11. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

11.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

11.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. punktā minēto termiņu vairāk nekā 

15 (piecpadsmit) kalendārās dienas; 

11.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6.–3.12., 8.1.–8.4., 

8.6. vai 8.7. punktā minētajiem noteikumiem, vai kavē līguma 6.7.1. punktā minētā 

bankas ekspromisoriskā galvojuma pagarinājuma iesniegšanas termiņu vairāk nekā 

15 (piecpadsmit) kalendārās dienas; 

11.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

11.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 11.1.1. vai  

11.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanas no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.  

11.3. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda savas līgumā noteiktās saistības pasludinātā tiesiskās 

aizsardzības procesa vai maksātnespējas dēļ, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot 

līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski 
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par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM un saņemot IZPILDĪTĀJA iesniegtajā bankas 

ekspromisoriskajā galvojumā minēto summu pilnā apmērā. 

11.4. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

11.5. Līguma 11.1. vai 11.4. punktā minētajā līguma izbeigšanas gadījumā: 

11.5.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu faktiski 

pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu; 

11.5.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski pabeigto būvdarbu 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda faktiski pabeigto būvdarbu 

atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tos, parakstot minēto nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu tos pieņemt; 

11.5.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PUSES paraksta faktiski pabeigto 

būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, norādot pienācīgi izpildīto būvdarbu daļu; 

11.5.4. PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski 

pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas. 

12. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

12.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

12.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

13. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

13.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

13.1.1. izpildīt līguma 3.3. – 3.5., 3.8. un 3.9. punkta, kā arī līguma pielikuma 2.10. punkta 

noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes Ēku sistēmu daļas ēku sistēmu 

inženieris; 

13.1.2. parakstīt līguma 2.1. punktā minēto uzaicinājumu, līguma 4.2. punktā minēto 

būvdarbu izmaiņu pieprasījumu, līguma 4.4. punktā minēto izmaiņu aktu un papildu 

vienošanos, līguma 4.7. punktā minēto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, līguma 

5.1. punktā minēto paziņojumu, līguma 4.7., 5.4., 6.7.2. un 8.6. punktā minēto atteikumu 

un līguma 5.4. punktā minēto defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī 

saskaņot līguma 5.2. punktā minēto termiņu – Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

13.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

13.3. Līguma pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

13.4. Līgums uzrakstīts uz 27 (divdesmit septiņām) lapām, t.sk. tā pielikums uz 

18 (astoņpadsmit) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

14. PUŠU REKVIZĪTI 

14.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 
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reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

14.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "AUGSTCELTNE" Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1010, 

reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 40103000117 

un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju reģistrā ar Nr. LV40103000117. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

2016. gada ___. oktobrī 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

2016. gada ___. oktobrī 
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Pielikums 

2016. gada ___. oktobra 

līgumam Nr.  LB-07/2016/502 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā (tālāk tekstā – objekts), ir izveidota 

divcauruļu siltumapgādes sistēma ar tērauda sildķermeņiem. Avārijas remonta darbu 

ietvaros 2012. gada oktobrī ēkā tika daļēji nomainīti siltumapgādes sistēmas tērauda 

cauruļvadi un to vietā uzstādīti polipropilēna (tālāk tekstā – PPR) maģistrālie cauruļvadi 

un vara cauruļvadu stāvvadi. Lai mazinātu siltumapgādes sistēmas avārijas atkārtošanās 

risku, paredzēts nomainīt atlikušos tērauda cauruļvadus. 

 

2. Vispārējie darbu izpilde noteikumi  

2.1. IZPILDĪTĀJS veic tērauda cauruļvadu demontāžu, vara un PPR cauruļvadu, 

cauruļvadu siltumizolācijas un noslēgarmatūras piegādi un montāžu saskaņā ar izmaksu 

aprēķina tabulā-tāmē norādītajiem būvdarbu apjomiem. 

2.2. Aizpildot būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi, IZPILDĪTĀJS ievērtējis visus 

nepieciešamos pasākumus un izdevumus, lai nodrošinātu paredzētos tehnoloģiskos 

procesus pilnā apmērā atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem. 

2.3. IZPILDĪTĀJS ievērtējis un veic visus nepieciešamos pasākumus, kas nodrošina, ka 

būvdarbu veikšanas laikā pēc iespējas mazāk tiek traucēta objekta pamatfunkciju 

veikšana. 

2.4. Būvdarbus objektā veic darbadienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 (izņemot valsts 

svētku dienas). Darbus, kas saistīti ar paaugstinātu trokšņu līmeni (rada paaugstinātu 

trokšņu līmeni blakus esošajās telpās), veic ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā laikā. 

2.5. Cauruļvadu nomaiņu veic, nodrošinot ēkas telpu norobežojošo konstrukciju (sienu, 

griestu, grīdas u.c.), to apdares (izņemot tehniskajā specifikācijā paredzētos pasākumus) 

un telpās novietoto mēbeļu un iekārtu saglabāšanu esošajā tehniskajā un vizuālajā 

stāvoklī gan demontāžas un montāžas zonā, gan telpās, kurās pārvietojas un uzturas 

pasākumu izpildē iesaistītās IZPILDĪTĀJA personas. 

2.6. IZPILDĪTĀJS nodrošina nepārtrauktu būvdarbu laikā radušos atkritumu savākšanu 

un nepieciešamības gadījumā – profesionālu telpu uzkopšanu. 

2.7. Cauruļvadu montāžu veic paralēli telpu norobežojošajām konstrukcijām. 

2.8. Veicot cauruļvadu montāžu IZPILDĪTĀJS ievēro visus cauruļvadu ražotāju 

montāžas noteikumus, t.sk. atstatumus starp cauruļvadu stiprinājumiem, stiprinājumu 

veidu, cauruļvadu termisko kompensāciju u.c. 

2.9. Pie katras noslēgarmatūras IZPILDĪTĀJS montē nekustīgu cauruļvadu stiprinājumu. 

2.10. Veicot atvērumu (urbumu) veidošanu, precīzu atvērumu vietu IZPILDĪTĀJS 

saskaņo ar PASŪTĪTĀJU. Zaudējumus, kuri var rasties, bojājot sienas konstrukcijās 

slēptas komunikācijas, sedz PASŪTĪTĀJS, ja IZPILDĪTĀJS ar PASŪTĪTĀJU ir 

saskaņojis precīzu atvērumu veidošanas vietu. 

2.11. Nesekmīgas hidrauliskās pārbaudes rezultātā IZPILDĪTĀJS veic bojājuma 

novēršanu un atkārtotu attiecīgā posma hidraulisko pārbaudi. 

2.12. IZPILDĪTĀJS veic cauruļvadu marķēšanu ar sistēmas apzīmējumiem un plūsmas 

virziena rādītājiem pie katras cauruļvada regulējošās un noslēgarmatūras. 

2.13. Attēlos dotie izmēri norādīti aptuveni. 

2.14. Ja piedāvājumā būvdarbu izmaksu aprēķina tabulā-tāmē nav piedāvāts materiāla vai 

izstrādājuma ekvivalents, IZPILDĪTĀJS piegādā to materiālu vai izstrādājumu, kurš 

norādīts kā piemērs. 
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2.15. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM būvdarbu izmaksu aprēķina tabulā-tāmē 

piedāvāto ekvivalentu ražotāja tehnisko dokumentāciju, kas apliecina piedāvātā 

ekvivalenta atbilstību šo noteikumu tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, ja to 

pieprasījis PASŪTĪTĀJS.   

2.16. Būvdarbus veic saskaņā ar PASŪTĪTĀJA izstrādāto būvdarbu veikšanas kārtību. 

Būvdarbi veicami pa atsevišķiem posmiem tā, lai pēc katra posma pabeigšanas netiktu 

traucēta objekta telpu izmantošana.  

3. Būvdarbu veikšanas kārtība 

Siltumapgādes sistēma ēkā sadalīta 3 (trīs) kontūros ("A","B" un "C" kontūrs). 

IZPILDĪTĀJS secīgi veic viena kontūra cauruļvadu nomaiņu pilnā apmērā atbilstoši 

tehniskajā specifikācijā norādītam apjomam pirms uzsāk nākamā kontūra cauruļvadu 

nomaiņu. Katra kontūra cauruļvadu nomaiņu veic secīgi pa posmiem atbilstoši 

attiecīgajam kontūram norādītajai kārtībai.  

3.1. IZPILDĪTĀJA veicamie pasākumi un secība veicot "A" kontūra cauruļvadu 

nomaiņu. 

"A" kontūra cauruļvadu nomaiņu veic 4 (četros) posmos: 1. posms – maģistrālā 

cauruļvada T2 tērauda cauruļu nomaiņa; 2. posms – jauna maģistrālā cauruļvada T1 

PPR cauruļu montāža paralēli esošajām, pie siltumapgādes sistēmas pieslēgtā 

maģistrālā cauruļvada T1 tērauda caurulēm; 3. posms – secīga stāvvadu nomaiņa un 

pieslēgšana pie maģistrālā cauruļvada ēkas bēniņos; 4. posms – maģistrālā cauruļvada 

T1 tērauda cauruļu demontāža. 

3.1.1.  "A" kontūra 1. posms.  

3.1.1.1. Veic iekārto griestu konstrukciju saudzīgu demontāžu, nodrošinot visu tajos 

iestrādāto un virs tiem izvietoto inženiertehnisko komunikāciju un iekārtu (kabeļu, 

gaismekļu, novērošanas kameras, cauruļvadu u.c.) saglabāšanu un darbību. Griestu 

konstrukciju demontāžas zona attēlota 1. attēlā. Demontētos griestu konstrukciju 

elementus līdz to atpakaļmontāžai novieto ēkas pagrabstāvā.   

 

1. attēls. Iekārto griestu demontāžas zona. 
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3.1.1.2. Veic "A" kontūra "T2" tērauda cauruļvadu atslēgšanu no siltumapgādes sistēmas, 

iztukšošanu un demontāžu (demontāžas zona attēlota 2. attēlā) un jaunu PPR cauruļvadu, 

cauruļvadu veidgabalu un noslēgarmatūru piegādi un montāžu (montāžas zona attēlota 

3. attēlā), izmantojot esošos atvērumus ēkas norobežojošajās konstrukcijās 

(nepieciešamības gadījumā tos paplašinot).  

 

2. attēls. "A" kontūra "T2" cauruļvada demontāžas zona. 
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3. attēls "A" kontūra "T2" cauruļvada montāžas zonas skice. 

3.1.1.3. Pēc "A" kontūra "T2" cauruļvada montāžas un pievienošanas pie siltumapgādes 

sistēmas veic hidraulisko pārbaudi montāžas zonas robežās. Pārbaudes spiediens – 10 bar. 

3.1.1.4. Tehniskās specifikācijas 3.1.1.2. un 3.1.1.3. punktā minētie pasākumi jāizpilda 

laika posmā no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00. Ja iepriekš minēto "T2" cauruļvada posmu 

izpildītājs nevar veikt laika posmā no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00, IZPILDĪTĀJS veic 

daļēju "T2" posma demontāžu un montāžu, veidojot pagaidu savienojumus, lai 

nodrošinātu siltumnesēja plūsmu "T2" cauruļvadā laika posmā no plkst. 18.00 līdz plkst. 

9.00.  

3.1.1.5. Pēc "A" kontūra "T2" cauruļvada hidrauliskās pārbaudes veic cauruļvada 

siltumizolācijas montāžu. 

3.1.2.  "A" kontūra 2. posms. 

3.1.2.1. Veic jaunu atvērumu veidošanu ēkas norobežojošajās konstrukcijās "A" kontūra 

"T1" cauruļvada montāžai.   

3.1.2.2. Veic pievienojuma ar noslēgarmatūru izveidi pie "T1" cauruļvada ēkas 

pagrabstāvā. Pievienojuma izveidi veic laika posmā no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00.   

3.1.2.3. Veic "A" kontūra "T1" cauruļvadu, cauruļvadu veidgabalu un noslēgarmatūru 

piegādi un montāžu līdz ēkas bēniņu stāvam. "T1" montāžas zonas skice attēlota 4. attēlā. 
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4. attēls. "A" kontūra "T1" cauruļvada montāžas zonas skice. 

 

3.1.2.4. Pēc "A" kontūra "T1" cauruļvada montāžas līdz ēkas bēniņiem veic hidraulisko 

pārbaudi montāžas zonas robežās. Pārbaudes spiediens – 10 bar. 

3.1.2.5. Veic "A" kontūra "T1" un "T2" cauruļvada šķērsojuma vietu aizdari, izmantojot 

degt nespējīgus materiālus.  

3.1.2.6. Veic "A" kontūra "T1" cauruļvada siltumizolācijas montāžu. 

3.1.2.7. Veic demontēto piekārto griestu konstrukciju atpakaļmontāžu, nodrošinot visu 

tajos iestrādāto un virs tiem izvietoto inženiertehnisko komunikāciju un iekārtu (kabeļu, 

gaismekļu, novērošanas kameras, cauruļvadu u.c.) saglabāšanu un darbību. Demontāžas 

vai atpakaļmontāžas procesā bojātos griestu konstrukciju elementus IZPILDĪTĀJS 

nomaina par saviem līdzekļiem. 

3.1.3. "A" kontūra 3. posms. 

3.1.3.1. Veic "A" kontūra "T1" maģistrālo siltumapgādes cauruļvadu, t.sk. maģistrālo 

cauruļvadu atzaru uz stāvvadiem ar noslēgarmatūru un atgaisotājiem montāžu ēkas 

bēniņos. Montāžas zonas skici skatīt 5. attēlā. 
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5. attēls. "A" kontūra "T1" montāžas zonas skice ēkas bēniņos. 

 

3.1.3.2. Pēc "A" kontūra "T1" maģistrālo siltumapgādes cauruļvadu ēkas bēniņos, t.sk. 

maģistrālo cauruļvadu atzaru uz stāvvadiem ar noslēgarmatūru, montāžas veic izbūvētā 

maģistrālā cauruļvada hidraulisko pārbaudi. Pārbaudes spiediens – 10 bar. 

3.1.3.3. Pēc hidrauliskās pārbaudes jaunizveidoto maģistrālo cauruļvadu pieslēdz pie 

siltumapgādes sistēmas ēkas pagrabstāvā un to uzpilda ar siltumnesēju. 

3.1.3.4. Veic atsevišķu stāvvadu noslēgšanu no siltumapgādes sistēmas, attiecīgā 

stāvvada siltumnesēja iztukšošanu, visu stāvvada tērauda cauruļvadu un stiprinājumu 

demontāžu, jaunu vara cauruļvadu komplektā ar veidgabaliem piegādi un montāžu, 

sildķermeņu pievienošanu ("A" kontūrā pieslēdzami 47 (četrdesmit septiņi) esošie 

sildķermeņi un viens jauns sildķermenis), hidraulisko pārbaudi (pārbaudes spiediens – 

6 bar), cauruļvadu šķērsojumu ar norobežojošajām konstrukcijām vietu aizdari ar degt 

nespējīgiem materiāliem, cauruļvadu krāsošanu, dekoratīvo nosegšķīvju montāžu, 

pieslēgšanu pie maģistrālā "T1" cauruļvada ēkas bēniņos, nodrošinot siltumnesēja plūsmu 

stāvvadā un siltumizolācijas montāžu cauruļvada posmiem ēkas bēniņos (tālāk tekstā – 

stāvvadu nomaiņa)  šādā kārtībā:  

3.1.3.4.1. stāvvada Nr. 1, Nr. 2 un Nr. 3 nomaiņa; 

3.1.3.4.2. stāvvada Nr. 10 un Nr. 11 nomaiņa; 

3.1.3.4.3. stāvvada Nr. 4 nomaiņa; 

3.1.3.4.4. stāvvada Nr. 13 nomaiņa; 

3.1.3.4.5. stāvvada Nr. 5 nomaiņa; 

3.1.3.4.6. stāvvada Nr. 6 nomaiņa; 

3.1.3.4.7. stāvvada Nr. 7 nomaiņa; 

3.1.3.4.8. stāvvada Nr. 8 nomaiņa; 

3.1.3.4.9. stāvvada Nr. 12 un Nr. 14 nomaiņa; 

3.1.3.4.10. stāvvada Nr. 15 nomaiņa; 
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3.1.3.4.11. stāvvada Nr. 16 nomaiņa; 

3.1.3.4.12. stāvvada Nr. 9 nomaiņa. 

3.1.3.5. Nav pieļaujama vairāku stāvvadu vienlaicīga atslēgšana no siltumapgādes 

sistēmas, izņemot tehniskās specifikācijas 3.1.3.4. punktā norādītos stāvvadus. 

3.1.3.6. PASŪTĪTĀJS nepieciešamības gadījumā tiesīgs mainīt stāvvadu nomaiņas 

kārtībā norādīto secību.  

3.1.3.7. Stāvvadu montāžas zonas skices attēlotas 6. attēlā. 

 

 

 

 

6. attēls. Stāvvadu montāžas zonas skice. 

3.1.4. "A" kontūra 4. posms.  

3.1.4.1. Veic "T1" tērauda cauruļvada atslēgšanu no siltumapgādes sistēmas, cauruļvada 

iztukšošanu un visu atklāti montēto tērauda cauruļvadu, to armatūras un cauruļvadu 

stiprinājumu demontāžu ēkas bēniņos, 1. stāvā un pagrabstāvā līdz lodveida ventilim 2".  

3.1.4.2. Veic demontētā "T1" tērauda cauruļvada norobežojošo konstrukciju šķērsojuma 

vietu aizdari ar degt nespējīgiem materiāliem. 
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3.2. IZPILDĪTĀJA veicamie pasākumi un secība, veicot "B" kontūra cauruļvadu 

nomaiņu. 

"B" kontūra cauruļvadu nomaiņu veic 3 (trijos) posmos: 1. posms – maģistrālo 

cauruļvadu T1 un T2 tērauda cauruļu nomaiņa, ieskaitot 2 (divus) siltumapgādes atzarus; 

2. posms – 1. atzara cauruļvadu demontāža un jaunu cauruļvadu uzstādīšana; 3. posms 

– 2. atzara cauruļvadu nomaiņa. 

3.2.1. "B" kontūra 1. posms. 

3.2.1.1. Veic grīdas kanāla 700 × 2600 mm tērauda nosegvāka (b=10 mm) demontāžu un 

sadalīšanu 3 (trīs) vienādās daļās. 

3.2.1.2. Veic "B" kontūra atslēgšanu no siltumapgādes sistēmas un cauruļvadu 

iztukšošanu. 

3.2.1.3. Veic "B" kontūra cauruļvadu un cauruļvadu armatūras demontāžu un jaunu PPR 

cauruļvadu un cauruļvadu armatūras piegādi un montāžu. "B" kontūra 1. posma 

demontāžas un montāžas zonas skici skatīt 7. attēlā. 

 

7. attēls. "B" kontūra 1. posma demontāžas un montāžas zonas skice. 

3.2.1.4. Pēc "B" kontūra 1. posma cauruļvadu montāžas veic cauruļvadu hidraulisko 

pārbaudi. Pārbaudes spiediens – 10 bar. 

3.2.1.5. Pēc "B" kontūra 1. posma cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes veic cauruļvadu 

siltumizolācijas montāžu, siltumnesēja uzpildīšanu cauruļvadā un 2. atzara pieslēgšanu 

pie siltumapgādes sistēmas. 

3.2.2. "B" kontūra 2. posms. 

3.2.2.1. Veic "B" kontūra 1. atzara cauruļvadu demontāžu un jaunu PPR cauruļvadu un 

cauruļvadu armatūras piegādi un montāžu. "B" kontūra 2. posma montāžas zonas skici 

skatīt 8. attēlā.    
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8. attēls. "B" kontūra 2. posma montāžas zonas skice. 

3.2.2.2. Pēc "B" kontūra 2. posma cauruļvadu montāžas veic cauruļvadu hidraulisko 

pārbaudi. Pārbaudes spiediens – 10 bar. 

3.2.2.3. Pēc "B" kontūra 2. posma cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes veic cauruļvadu 

siltumizolācijas montāžu, siltumnesēja uzpildīšanu cauruļvadā un 1. atzara pieslēgšanu 

pie siltumapgādes sistēmas. 

3.2.3. "B" kontūra 3. posms. 

3.2.3.1. Veic ģipškartona griestu konstrukcijas deļēju demontāžu, nodrošinot tajos 

iestrādāto gaismekļu un virs tiem izvietoto komunikāciju saglabāšanu. Demontāžas zonu 

skatīt 9. attēlā. 
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9. attēls. "B" kontūra 3. posma griestu konstrukciju demontāža. 

3.2.3.2. Veic "B" kontūra 2. atzara tērauda cauruļvadu demontāžu un jaunu PPR un vara 

cauruļvadu un cauruļvadu armatūras piegādi un montāžu. "B" kontūra 3. posma 

demontāžas un montāžas zonas skici skatīt 10. attēlā. 

10. attēls "B" kontūra 3. posma demontāžas un montāžas zonas skice. 
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3.2.3.3. Pēc "B" kontūra 3. posma cauruļvadu montāžas veic 3. posma hidraulisko 

pārbaudi. 

3.2.3.4. Pēc hidrauliskās pārbaudes veic PPR cauruļvadu siltumizolācijas montāžu, 

siltumnesēja uzpildīšanu cauruļvados un 2. atzara pieslēgšanu pie siltumapgādes 

sistēmas. 

3.2.3.5. Veic ģipškartona griestu konstrukcijā izveidotā atvēruma aizdarīšanu un 

krāsošanu, nodrošinot tajos iestrādāto gaismekļu darbību un virs griestiem izvietoto 

komunikāciju saglabāšanu. 

3.3. IZPILDĪTĀJA veicamie pasākumi un secība, veicot "C" kontūra cauruļvadu 

nomaiņu. 

"C" kontūra cauruļvadu nomaiņu veic 2 (divos) posmos: 1. posms – maģistrālā 

sazarojuma uz "A", "B" un "C" kontūriem nomaiņa; 2. posms – "C" kontūra cauruļvadu 

nomaiņa. 

3.3.1. "C" kontūra 1. posms. 

3.3.1.1. Veic visu atzaru uz siltumapgādes kontūriem "A", "B" un "C" noslēgšanu, tērauda 

cauruļvadu demontāžu un jaunu PPR cauruļvadu un "C" atzara noslēgarmatūras montāžu. 

"C" kontūra 1. posma demontāžas un montāžas zonas skici skatīt 11. attēlā. 

 

11. attēls. "C" kontūra 1. posma demontāžas un montāžas zonas skice. 

3.3.1.2. Pēc "C" kontūra 1. posma cauruļvadu montāžas veic montāžas zonas hidraulisko 

pārbaudi. Pārbaudes spiediens – 10 bar. 

3.3.1.3. Veic "A" un "B" kontūra pieslēgšanu pie siltumapgādes sistēmas. 

3.3.1.4. Tehniskās specifikācijas 3.3.1.1. līdz 3.3.1.3. punktos minētie pasākumi jāizpilda 

laika posmā no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00. Ja "C" kontūra 1. posma cauruļvadu 

demontāžu un montāžu izpildītājs nevar veikt laika posmā no plkst. 9.00 līdz plkst. 18,00, 

IZPILDĪTĀJS veic daļēju "C" kontūra 1. posma cauruļvadu demontāžu un montāžu, 

veidojot pagaidu savienojumus, lai nodrošinātu siltumnesēja plūsmu cauruļvadā laika 

posmā no plkst. 18.00 līdz plkst. 9.00.  

3.3.1.5. Veic "C" kontūra 1. posma cauruļvadu siltumizolācijas montāžu. 

3.3.2. "C" kontūra 2. posms. 

3.3.2.1. Veic tērauda cauruļvadu demontāžu. Tērauda cauruļvadu demontāžas zona 

attēlota 12. attēlā. 
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12. attēls. "C" kontūra tērauda cauruļvadu demontāžas zona. 

3.3.2.2. Veic un jaunu PPR un vara cauruļvadu piegādi un montāžu. "C" kontūra 2. posma 

montāžas zonas skice attēlota 13. attēlā. 

  

 

13. attēls. "C" kontūra montāžas zonas skice. 

3.3.2.3. Veic cauruļvadu hidraulisko pārbaudi. Pārbaudes spiediens – 6 bar. 

3.3.2.4. Veic cauruļvadu siltumizolācijas montāžu, cauruļvadu uzpildīšanu ar 

siltumnesēju un pieslēgšanu pie siltumapgādes sistēmas. 
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4. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME  

Darbus veic atbilstoši būvdarbu veikšanas kārtībai un saskaņā ar izmaksu aprēķina tabulā-tāmē noteikto apjomu. 

                                                                                                                                                                                (EUR bez PVN) 
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1. "A" kontūra cauruļvadu nomaiņa 

1.1. Piekārto griestu konstrukciju (Armstrong – 22 m2, Knauf – 3 m2) saudzīga demontāža un atpakaļmontāža 

pēc 2. posma cauruļvadu montāžas. 

m² 26 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.2. Jaunu atvērumu (urbumu) veidošana ēkas norobežojošajās konstrukcijās "T1" cauruļvada D63 mm 

montāžai. 

vietas 8 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.3. Atvērumu (urbumu) paplašināšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās "T2" cauruļvada D63 mm 

montāžai. 

vietas 5 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.4. Jaunu atvērumu veidošana ēkas norobežojošajās konstrukcijās 7. stāvvada cauruļvadu D15 mm 

montāžai. 

vietas 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.5. Siltumapgādes sistēmai paredzētu polipropilēna cauruļvadu Gallaplast Beta FAZER SDR9/S4 kopplektā 

ar cauruļvadu veidgabaliem un stiprinājumiem piegāde un montāža (tālāk tabulā-tāmē – PPR) D63 mm. 
m 42 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.6. PPR D50 mm.  m 12 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.7. PPR D40 mm. m 33 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.8. PPR D32 mm. m 40 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.9. PPR D25 mm. m 50 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.10. Polipropilēna cauruļvadu norobežojošo konstrukciju šķērsojuma vietu aizdare ar PROMAT 

špaktelēšanas masu. 

vietas 13 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.11. Polipropilēna lodveida ventiļa ar misiņa lodi piegāde un montāža D63 mm.  gb 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.12. Polipropilēna lodveida ventiļa ar misiņa lodi piegāde un montāža D50 mm. gb 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.13. Polipropilēna lodveida ventiļa ar misiņa lodi piegāde un montāža D25 mm. gb 14 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.14. Automātiskā atgaisotāja komplektā ar servisa ventili piegāde un montāža.  gb 4 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.15. Minerālvates ROCKWOOL 800 ALU cauruļvadu siltumizolācijas cilindru ar alumīnija folijas ārējo 

čaulu  d64×20 mm piegāde un montāža (tālāk tabulā-tāmē – siltumizolācija).  

m 40 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.16. Siltumizolācija d64×30 mm. m 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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1.17. Siltumizolācija d54×30 mm. m 12 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.18. Siltumizolācija d42×30 mm. m 33 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.19. Siltumizolācija d35×30 mm. m 40 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.20. Siltumizolācija d28×30 mm. m 50 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.21. Vara cauruļvada (stieņos) komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem un stiprinājumiem D22×1.0 mm 

piegāde un montāža. 

m 35 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.22. Vara cauruļvada (stieņos) komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem un stiprinājumiem D18×1.0 mm 

piegāde un montāža. 

m 80 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.23. Vara cauruļvada (stieņos) komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem un stiprinājumiem D15×1.0 mm 

piegāde un montāža. 

m 85 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.24. Vara cauruļvadu norobežojošo konstrukciju šķērsojuma vietu aizdare ar PROMASEAL-A akrila 

hermētiķi.  

vietas 85 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.25. Vara cauruļvadu gruntskrāsošana ar metāla virsmām paredzētu gruntskrāsu un krāsošana ar ūdens bāzes 

akrilāta lateksa krāsu baltā tonī. Kopējais krāsojamo cauruļvadu garums – 200 m. 

m2 11 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.26. Dekoratīvo plastmasas šķīvīšu piegāde un montāža vara caurulei  

D22×1.0 mm.  

gb 9 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.27. Dekoratīvo plastmasas šķīvīšu piegāde un montāža vara caurulei  

D18×1.0 mm. 

gb 42 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.28. Dekoratīvo plastmasas šķīvīšu piegāde un montāža vara caurulei  

D15×1.0 mm. 

gb 92 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.29. Rūpnieciski krāsota (tonis – RAL 5002) tērauda sekciju radiatora Rondra Classico4, ar sānu pieslēgumu, 

komplektā ar sienas stiprinājumiem, radiatora termoventili, atpakaļgaitas pieslēgumu un melnu 

termostatu piegāde un montāža. Radiatora vertikālo cauruļu (kolonu) skaits sekcijā – 4gb, sekciju 

augstums – 2000 mm, sekciju skaits – 6 gb.  

gb 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.30. Minerālvates cauruļvadu siltumizolācijas demontāža no tērauda cauruļvadiem Dn 20 .. Dn 50 mm. 

Demontējamo siltumizolācijas cilindru kopējais garums 90 m. 

kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.31. Tērauda cauruļvadu Dn 15.. Dn 50 mm un cauruļvadu stiprinājumu demontāža. Demontējamo tērauda 

cauruļu kopējais garums – 175 m. 

kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

1.32. Norobežojošo konstrukciju šķērsojuma vietu aizdare pēc tērauda cauruļvadu demontāžas ar degt 

nespējīgiem materiāliem. 

vietas 3 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 



 

24 

N
r.

 p
.k

. 

Darba nosaukums 

M
ēr

v
ie

n
īb

a 

D
au

d
zu

m
s 

Vienības izmaksas  Kopējās izmaksas  

D
ar

b
a 

al
g

a 

M
at

er
iā

li
 

M
eh

ān
is

m
i 

K
o

p
ā 

D
ar

b
a 

al
g

a 

M
at

er
iā

li
 

M
eh

ān
is

m
i 

S
u

m
m

a 

1.33. Papildu cauruļvadu stiprinājumi "T2" cauruļvadiem D25 mm .. D50 mm  ēkas bēniņos. vietas 14 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
1.34. Posmu hidrauliskā pārbaude. gb 19 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2. "B" kontūra cauruļvadu nomaiņa.  

2.1. Grīdas kanāla 700×2600 mm (b=10 mm) nosegvāka demontāža un sadalīšana 3 (trīs) līdzīgās daļās. gb 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.2. Ģipškartona griestu konstrukcijas saudzīga demontāža. m2 6.5 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.3. Minerālvates cauruļvadu siltumizolācijas demontāža no tērauda cauruļvadiem Dn 32 .. Dn 40 mm. 

Demontējamo siltumizolācijas cilindru kopējais garums 55 m. 

kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.4. Tērauda cauruļvadu Dn 15 .. Dn 40 mm un cauruļvadu stiprinājumu demontāža. Demontējamo 

cauruļvadu kopējais garums 120 m. 

kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.5. PPR D50 mm. m 30 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.6. PPR D40 mm. m 42 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.7. PPR D32 mm. m 25 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.8. PPR D25 mm. m 3 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.9. PPR D20 mm. m 13 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.10. Polipropilēna cauruļvadu norobežojošo konstrukciju šķērsojuma vietu aizdare ar degt nespējīgiem 

materiāliem. 

vietas 14 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.11. Polipropilēna lodveida ventiļa ar misiņa lodi piegāde un montāža D50 mm. gb 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.12. Polipropilēna lodveida ventiļa ar misiņa lodi piegāde un montāža  

D40 mm. 

gb 4 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.13. Polipropilēna lodveida ventiļa ar misiņa lodi piegāde un montāža  

D32 mm. 

gb 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.14. Polipropilēna lodveida ventiļa ar misiņa lodi piegāde un montāža  

D25 mm. 

gb 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.15. Termoventiļa un termostata piegāde un uzstādīšana tērauda radiatoram. gb 3 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.16. Siltumizolācija d54×20 mm. m 30 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.17. Siltumizolācija d42×20 mm. m 42 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.18. Siltumizolācija d35×20 mm. m 25 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.19. Siltumizolācija d28×20 mm. m 3 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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2.20. Vara cauruļvada (stieņos) komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem un stiprinājumiem D28×1.0 mm 

piegāde un montāža. 

m 5 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.21. Vara cauruļvada (stieņos) komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem un stiprinājumiem 22×1.0 mm piegāde 

un montāža. 

m 19 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.22. Vara cauruļvada (stieņos) komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem un stiprinājumiem 18×1.0 mm piegāde 

un montāža. 

m 5 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.23. Vara cauruļvada (stieņos) komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem un stiprinājumiem 15×1.0 mm piegāde 

un montāža. 

m 21 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.24. Vara cauruļvadu norobežojošo konstrukciju šķērsojuma vietu aizdare ar degtnespējīgiem materiāliem. vietas 8 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.25. Vara cauruļvadu gruntskrāsošana ar metāla virsmām paredzētu gruntskrāsu un krāsošana ar ūdens bāzes 

akrilāta lateksa krāsu baltā tonī. Kopējais krāsojamo cauruļvadu garums – 50 m. 

m2 3 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.26. Dekoratīvo plastmasas šķīvīšu piegāde un montāža vara caurulei  

D28×1.0 mm.  

gb 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.27. Dekoratīvo plastmasas šķīvīšu piegāde un montāža vara caurulei  

D22×1.0 mm. 

gb 6 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.28. Dekoratīvo plastmasas šķīvīšu piegāde un montāža vara caurulei  

D15×1.0 mm. 

gb 8 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

2.29. Ģipškartona griestu konstrukcijas atvēruma aizdare un plaknes sagatavošana krāsošanai. m2 6.5 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.30. Ģipškartona griestu konstrukcijas aizdares plaknes gruntēšana un krāsošana baltā krāsā. m2 10 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
2.31. Posmu hidrauliskā pārbaude. gb 3 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3. "C" kontūra cauruļvada nomaiņa 

3.1. Tērauda cauruļvadu Dn 15 .. Dn 50 mm un cauruļvadu stiprinājumu demontāža. Demontējamo 

cauruļvadu kopējais garums 117 m. 

kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3.2. PPR D63 mm. m 8 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.3. PPR D50 mm. m 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.4. PPR D40 mm. m 4 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.5. PPR D32 mm. m 26 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.6. PPR D25 mm. m 20 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.7. PPR D20 mm. m 10 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
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3.8. Polipropilēna lodveida ventiļa ar misiņa lodi piegāde un montāža  

D40 mm. 

gb 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3.9. Termoventiļa un termostata piegāde un uzstādīšana tērauda radiatoram. gb 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.10. Misiņa lodveida ventiļa Dn 50 mm ar 2'' vītņu pievienojumiem ar tērauga garo rokturi piegāde un 

montāža. 

gb 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3.11. Siltumizolācija d64×20 mm m 8 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.12. Siltumizolācija d54×20 mm. m 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.13. Siltumizolācija d42×20 mm. m 4 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.14. Siltumizolācija d35×20 mm. m 26 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.15. Siltumizolācija d28×20 mm. m 20 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.16. Jaunu atvērumu veidošana ēkas norobežojošajās konstrukcijās vara cauruļvada D15×1.0 mm montāžai. vietas 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.17. Vara cauruļvada (stieņos) komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem  

D18×1.0 mm piegāde un montāža. 

m 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3.18. Vara cauruļvada (stieņos) komplektā ar cauruļvadu veidgabaliem  

D15×1.0 mm piegāde un montāža. 

m 6 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3.19. Vara cauruļvadu norobežojošo konstrukciju šķērsojuma vietu aizdare ar degtnespējīgiem materiāliem. vietas 6 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
3.20. Vara cauruļvadu gruntskrāsošana ar metāla virsmām paredzētu gruntskrāsu un krāsošana ar ūdens bāzes 

akrilāta lateksa krāsu baltā tonī. Kopējais krāsojamo cauruļvadu garums – 8 m. 

m2 0.4 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3.21. Dekoratīvo plastmasas šķīvīšu piegāde un montāža vara caurulei  

D18×1.0 mm. 

gb 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3.22. Dekoratīvo plastmasas šķīvīšu piegāde un montāža vara caurulei  

D15×1.0 mm. 

gb 4 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

3.23. Posmu hidrauliskā pārbaude. gb 2 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 
4. Vispārīgie darbi 

4.1. Būvgružu izvešana un utilizēšana. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

4.2. Cauruļvadu marķēšana. kpl 1 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

Kopā:  [..] [..] [..] [..] 
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): [..]%  [..] 

Tiešie izdevumi:  [..] 
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Virsizdevumi: [..]%  [..] 

Plānotie uzkrājumi: [..]%  [..] 

Sociālais nodoklis: 23.59%  [..] 

Kopā bez PVN:   19642.11 

 

 

 

 

 


