
Rīgā 2017. gada ___. __________                                                                                                      

  

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/402 

 

Par ventilācijas sistēmas pārbūves skiču projekta izstrādi  
(iepirkums LB/2017/63) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa 

Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija 

kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas puses, un 

SIA "DanSan" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Jāņa Vīksnas 

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 apņemas veikt 2 (divu) PASŪTĪTĀJA ēkas 

Teātra ielā 3, Liepājā, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbūves skiču 

projekta variantu (tālāk tekstā abi skiču projekta varianti kopā – PROJEKTS) izstrādi 

saskaņā ar tehnisko specifikāciju (līguma pielikums) un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu 

iepirkumam LB/2017/63. 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. PROJEKTA izstrādi veic 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma spēkā 

stāšanās dienas. 

2.2. 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 PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā 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 PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, vārdu, uzvārdu, personas kodu un iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM krāsainu (JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) 

darbadienas pirms tā uzsāk pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, rakstiski paziņojot par 

to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, 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 PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. 
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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 PASŪTĪTĀJA telpās un 

teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā 

neielaist vai no tās izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās 

kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

3.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par to, lai IZPILDĪTĀJA nodarbinātie, pildot 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā, ievērotu darba aizsardzību reglamentējošos 

tiesību aktus. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā 

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

tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu 

PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā un visā laikposmā, kad līgums tiek pildīts. 

IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā 

ir IZPILDĪTĀJA [..] (mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]).  

4. PROJEKTA IZSTRĀDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt speciālista, par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju 

PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma nolikuma (iepirkums LB/2017/63) 3. pielikuma 

prasībām, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem. 

4.2. PASŪTĪTĀJS pēc vajadzības rīko projektēšanas apspriedes. IZPILDĪTĀJA 

pienākums ir tajās piedalīties. IZPILDĪTĀJAM pēc nepieciešamības ir tiesības ierosināt 

PASŪTĪTĀJAM sasaukt projektēšanas apspriedi. 

4.3. Pēc PROJEKTA izstrādes pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

izstrādāto PROJEKTU (abus skiču projekta variantus) un IZPILDĪTĀJA parakstītu 

PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu. 

4.4. PASŪTĪTĀJS 15 (piecpadsmit) darbadienu laikā pēc PROJEKTA nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda izstrādātā PROJEKTA atbilstību līguma 

noteikumiem un to pieņem, parakstot PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu, vai 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu to pieņemt. 

4.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš PROJEKTA izstrādes trūkumus un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu PROJEKTA nodošanas un 

pieņemšanas aktu. 

4.6. PROJEKTA izstrādes datums ir diena, kad IZPILDĪTĀJS iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu PROJEKTA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PROJEKTU līguma 4.4. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

4.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PROJEKTA izstrādes datums ir diena, 

kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un 

atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PROJEKTU un IZPILDĪTĀJA parakstītu 

PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis PROJEKTU 

līguma 4.4. punktā noteiktajā kārtībā. 
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5. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

5.1. Līguma summa ir 1,573.00 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs euro), 

tajā skaitā atlīdzība par PROJEKTA izstrādi 1,300.00 EUR (viens tūkstotis trīs simti 

euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 273.00 EUR (divi simti septiņdesmit trīs 

euro). 

5.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma summu 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc PROJEKTA nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un 

IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

5.3. IZPILDĪTĀJS iesniedz rēķinu PASŪTĪTĀJAM elektroniski, nosūtot to uz e-pasta 

adresi rekini@bank.lv. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darbadienā pēc tā 

nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Par līguma 2.1. punktā minētā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no līguma summas par katru 

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

summas. 

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

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

6.3. Par līguma 5.2. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas 

par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no 

kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 

10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un atbilstoša rēķina 

saņemšanas dienas. 

6.4. Ja nokavēts līgumā noteiktais saistības izpildes termiņš, līgumsodu aprēķina par 

periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver 

dienu, kurā saistības izpildītas. 

6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību izpildes pienākuma.  

7. AUTORTIESĪBAS 

7.1. IZPILDĪTĀJS piešķir PASŪTĪTĀJAM izņēmuma licenci attiecībā uz līguma 

izpildes rezultātā radīto autortiesību objektu izmantošanu uz 100 (simts) gadu ilgu 

termiņu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības šo licenci pilnībā vai daļēji nodot trešajām 

personām. 

7.2. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visas mantiskās tiesības uz līguma izpildes 

rezultātā radītajiem autortiesību objektiem.  

7.3. IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka tam ir visas tiesības nodot līguma 7.1., 7.2. un 

7.4.-7.7. punktā minētās tiesības PASŪTĪTĀJAM. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka ir ieguvis 

atbilstošas tiesības no visiem līguma izpildes rezultātā radīto autortiesību objektu 

autoriem. IZPILDĪTĀJS apņemas atbildēt un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM visus 

zaudējumus par jebkuriem autoru prasījumiem saistībā ar līguma izpildes rezultātā radīto 

autortiesību objektu izmantošanu, ja to izmantošana notiek saskaņā ar šo līgumu. 

mailto:rekini@bank.lv
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7.4. IZPILDĪTĀJS atļauj PASŪTĪTĀJAM izdarīt līguma izpildes rezultātā radītajos 

autortiesību objektos jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus bez 

saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU. 

7.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot līguma izpildes rezultātā radītos autortiesību 

objektus neierobežotas reizes Latvijā un citās valstīs. 

7.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības veikt visas nepieciešamās darbības līguma izpildes 

rezultātā radīto autortiesību objektu aizsardzībai to nelikumīgas un neatļautas 

izmantošanas gadījumā no trešo personu puses. 

7.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības bez papildu samaksas un bez IZPILDĪTĀJA rakstiskas 

piekrišanas lietot un izmantot visus materiālus, kurus saistībā ar līguma izpildi ir 

izstrādājis IZPILDĪTĀJS. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumus. 

8.2. Līguma 8.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

citādi. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. 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).  

9.2. 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. 

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 

10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk kā 2 (divas) 

kalendārās nedēļas; 

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6.–3.7. punkta noteikumus; 

10.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.1.1. vai 

10.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 
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paziņojuma par vienpusējo atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.  

10.3. 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. 

10.4. 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 

par to paziņojot IZPILDĪTĀJAM. 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. 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. 

11.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

12.1.1. izpildīt līguma 3.3.–3.5. un 4.2. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās 

pārvaldes Ēku sistēmu daļas vadītājs; 

12.1.2. parakstīt līguma 4.4. punktā minēto atteikumu un PROJEKTA nodošanas un 

pieņemšanas aktu – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

12.4. Līgums uzrakstīts uz 9 (deviņām) lapām, t.sk. tā pielikums uz 4 (četrām) lapām, 

2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "DanSan" Jaunā ielā 12, Liepājā, LV-3401, reģistrēta Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 42103033775 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV42103033775. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS 

 

 

(Personiskais paraksts) 

2017. gada ____. __________ 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

(Personiskais paraksts) 

2017. gada ___. ___________ 
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Pielikums 

        2017. gada ___. _________ 

līgumam Nr. LB-07/2017/402 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. TERMINI UN SAĪSINĀJUMI 

1.1. UPS – nepārtrauktās elektrobarošanas apgāde. 

1.2. GSI – gaisa sagatavošanas iekārta. 

1.3. LBN – Latvijas būvnormatīvs. 

1.4. MK – Ministru kabinets.  

1.5. SDI – šķidruma dzesēšanas iekārta. 

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

2.1. Svarīgākie dati par būvi 

Nr. p.k. Nosaukums Dati 

2.1.1. Būves kadastra numurs 17000330097001 

2.1.2. Ekspluatācijas uzsākšanas gads 1900. 

2.1.3. Īpašie dati par būvi Atrodas kultūras pieminekļu aizsardzības 

zonā 

2.1.4.  Būves klasifikācija  1220 "Biroju ēka"  

2.1.5. Būves apbūves laukums 1104.4 m² 

2.1.6. Būves kopējā platība 2151.9 m² 

2.1.7. Būvtilpums 11838 m3 

2.1.8. Virszemes stāvu skaits 2 

2.1.9. Apakšzemes stāvi 1 

2.1.10. Konstruktīvo elementu apraksts Pamati – laukakmeņu mūris; 

ārsienas – ķieģeļu mūris; 

pārsegumi – dzelzsbetons, betons, koks; 

jumts – metāla loksnes. 

2.2. Esošās inženiertehniskās sistēmas 

2.2.1. Elektroapgāde No ēkas elektrosadalnes. 

2.2.2. Siltumapgāde No ēkas siltummezgla, pēc atdalītas 

pieslēguma shēmas. 

Ēkas kopējā atļautā siltuma jauda 575 kW, 

t.sk. ventilācijas siltumapgādei 90 kW. 

2.2.3. Ūdens apgāde Ēkas ūdensapgāde nodrošināta no pilsētas 

ūdensapgādes tīkla. Ūdensapgādes ievadā 

uzstādīta ūdens atdzelžošanas stacija. Papildu 

ūdens apstrāde netiek veikta. 

2.3. Esošā ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma 

2.3.1. Ēkas iekštelpu mikroklimatu nodrošina 3 (trīs) GSI ar kopējo ražību 15000 m3/h 

pieplūdē un 13100 m3/h nosūcē, kas izvietotas ēkas bēniņos. GSI nodrošina nosūces gaisa 

siltuma rekuperāciju, pieplūdes gaisa sildīšanu un dzesēšanu.  

2.3.2. Pagraba un pirmā stāva atsevišķās telpās papildu gaisa dzesēšanu nodrošina lokālie 

"fan coil" tipa gaisa dzesētāji.  
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2.3.3. Serveru telpā un telpā, kur uzstādītas UPS iekārtas, gaisa dzesēšanu nodrošina 

lokālie freona "split" tipa gaisa dzesētāji. 

2.3.4. GSI un "fan coil" tipa gaisa dzesētājos kā aukstumnesējs tiek izmantots glikola un 

ūdens maisījums. Aukstumnesēja sagatavošana notiek SDI (chiller) ar nominālo 

aukstuma jaudu 100 kW, kas izvietota ēkas bēniņos.  

3. VENTILĀCIJAS UN GAISA KONDICIONĒŠANAS SISTĒMAS PĀRBŪVES 

IECERES MĒRĶIS UN UZDEVUMI 

3.1. Ēkas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas pārbūves skiču projekta (tālāk 

tekstā – PROJEKTS) ieceres mērķis ir uzlabot gaisa kvalitāti telpās, nodrošinot 

ventilācijas sistēmas atbilstību MK noteikumu prasībām. 

3.2. Lai izvērtētu optimālāko variantu, PROJEKTAM izstrādā 2 (divus) risinājuma 

variantus:  

3.2.1. pirmais variants – ventilācijas sistēmas pārbūvi veic visai ēkai; 

3.2.2. otrais variants – pārbūvi veic tikai ēkas daļai (aptuveni 200 m2 platībā), nodrošinot 

šīs ēkas daļas telpu ventilācijas atdalīšanu no esošās ēkas ventilācijas sistēmas un 

pievienošanu no jauna izveidojamai autonomai ventilācijas sistēmai. 

3.3. Abos risinājuma variantos paredz SDI nomaiņu. 

3.4. PROJEKTĀ (abos variantos) izstrādā konceptuālos inženiertehnisko sistēmu 

risinājumus savietojumā ar arhitektūras plāniem. IZPILDĪTĀJS veic projekta īstenošanas 

izmaksu aptuvenu aprēķinu abiem risinājuma variantiem. PROJEKTU saskaņo ar 

PASŪTĪTĀJU. 

3.5. Izstrādājot PROJEKTU, ievēro sekojošo (skat. informāciju tabulā): 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Informācija 

1. Dati par ārējām norobežojošām 

konstrukcijām 

IZPILDĪTĀJS iegūst aprēķinu rezultātā, veicot 

objekta apsekošanu. 

2. Telpu eksplikācija un 

paredzamais cilvēku skaits telpā 

Atbilstoši telpu programmai (eksplikācijai). 

3. Prasības telpas gaisa kvalitātei Atbilstoši LBN un MK 28.04.2009. noteikumiem 

Nr. 359 "Darba aizsardzības prasības darba vietās". 

4. Iekštelpu gaisa temperatūra 

ziemas periodā (aprēķiniem) 

+24 °C  

5. Iekštelpu gaisa temperatūra 

vasaras periodā (aprēķiniem) 

+22 °C 

6. Aprēķina gaisa temperatūra 

ventilācijas iekārtas izejā 

Pieplūdes gaisa temperatūra ne zemāka par +18 oC. 

7. Iekštelpu gaisa relatīvais 

mitrums 

Atbilstoši MK 28.04.2009. noteikumiem Nr. 359 

"Darba aizsardzības prasības darba vietās". 

8. Ventilācijas sistēma Mehāniskās nosūces un pieplūdes sistēmas ar GSI.  

9. Gaisa sagatavošanas iekārta 

(GSI) 

GSI nodrošina gaisa filtrēšanu, uzsildīšanu, 

dzesēšanu, mitrināšanu, siltuma atgūšanu. GSI 

komplektāciju saskaņo ar PASŪTĪTĀJU. 

GSI ražības regulēšanai izmanto motorus ar 

frekvenču pārveidotājiem. Normālā (aprēķinātās 

ražības) režīmā ventilatoru motoriem jādarbojas ar 

ne vairāk kā 85% no maksimāli pieļaujamās 

frekvences. 
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Nr. 

p.k. 

Nosaukums Informācija 

10. GSI siltumapgādes avots un 

slēguma shēma  

No ēkas esošā siltummezgla, pēc atdalītas 

pieslēguma shēmas. 

11. GSI aukstumapgādes avots Centralizētā aukstumapgādes sistēma ar SDI 

(chiller). Centralizētajā aukstumapgādes sistēmā kā 

aukstumnesēju izmanto ūdens-glikola maisījumu.  

12. Šķidruma dzesēšanas iekārta – 

chiller (SDI) 

SDI āra izpildījuma (pilnībā aizsargāts pret āra 

klimatisko apstākļu iedarbību), kondensators 

dzesējams ar gaisu.  

Kompakta – kompresora, kondensatora, iztvaikotāja 

un kondensatora dzesēšanas iekārta vienā agregātā.  

13. Gaisa dzesēšana telpās Telpās, kur aprēķini uzrāda dzesēšanas jaudu 

deficītu, paredz esošo dzesētāju nomaiņu vai 

papildu dzesētāju uzstādīšanu. 

14. Dūmu un karstuma kontroles 

sistēma 

Risina atbilstoši LBN un ugunsdrošības normatīvu 

prasībām. Izstrādā tikai PROJEKTA pirmajā 

variantā. 

4. PRASĪBAS UGUNSDROŠĪBAI UN VIDES AIZSARDZĪBAI  

4.1. PROJEKTU izstrādā atbilstoši Būvniecības likuma, MK noteikumu Nr. 500 

"Vispārīgie būvnoteikumi", Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 

un citu Latvijas būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām.  

5. PROJEKTA IZSTRĀDE UN IESNIEGŠANA 

5.1. PROJEKTĀ ietilpstošajiem risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un 

energoefektīviem. PROJEKTA risinājumus izstrādā, maksimāli saglabājot un saudzējot 

ēkas konstrukcijas un iekštelpu interjerus. Iespēju robežās paredz izmantot esošās ēkas 

inženierkomunikācijas. 

5.2. PROJEKTA ietvaros veic: 

5.2.1. ēkas uzmērīšanu PROJEKTAM nepieciešamajā apjomā; 

5.2.2. ar PROJEKTA īstenošanu saistīto ēkas inženiertīklu vizuālu apsekošanu; 

5.2.3. nepieciešamā gaisa apmaiņas apjoma un papildu nepieciešamās aukstuma jaudas 

aprēķinu katrai telpai, uz kuru pamata izstrādājami un iesniedzami PROJEKTA 

risinājumu priekšlikumi; 

5.2.4. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu koncepcijas priekšlikuma izstrādi, 

t.sk. iekārtu, to novietojuma un maģistrāļu izvietojuma risinājumu izstrādi savietojumā ar 

ēkas arhitektūras plāniem. Priekšlikuma saskaņošanu ar PASŪTĪTĀJU; 

5.2.5. gaisa mitrināšanas metodes izvēli (aprēķini, pamatojums). Izvēloties mitrināšanas 

metodi, ņemt vērā ēkā pieejamos energoresursus un konkrēto vietu, kur plānota GSI 

montāža; 

5.2.6. PROJEKTA īstenošanas būvdarbu aptuvenu izmaksu aplēsi katram no PROJEKTA 

risinājuma variantiem. 

5.3. Speciālās prasības PROJEKTA noformēšanai:  

5.3.1. rasējumus iesniedz PASŪTĪTĀJAM AutoCAD formātā 2D skatā (tālāk tekstā – 

fails); 

5.3.2. rasējumos pieplūdes un nosūces sistēmas, kā arī dūmu un karstuma kontroles 

sistēmas attēlo katru savā "slānī"; 

5.3.3. rasējumos katras ventilācijas iekārtas gaisa vadu sistēmu attēlo atsevišķā "slānī"; 
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5.3.4. rasējumos un shēmās gaisa pieplūdes sistēmas attēlo zilā krāsā, bet nosūces – 

sarkanā krāsā. 

5.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM PROJEKTA dokumentāciju 2 (divos) 

eksemplāros papīra formātā, 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā AutoCAD formātā, 

1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā PDF formātā, kā arī būvdarbu izmaksu aprēķinu 

1 (vienā) eksemplārā elektroniskā formā Excel formātā. 


