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LĪGUMS  

Nr. LB-07/2017/61 

 

Par gāzes un apkures iekārtu tehnisko apkalpošanu Latvijas Bankas ēkā 

Teātra ielā 3, Liepājā  
(iepirkums LB/2017/6) 

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 "ENNA" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Ingus Štībeļa un 

valdes locekles Kristīnes Silmanes-Brūveres 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 saskaņā ar iepirkuma LB/2017/6 

noteikumiem un IZPILDĪTĀJA piedāvājumu šim iepirkumam (līguma 1. pielikums) 

izpildīt šādus pasākumus: 

1.1.1. veikt PASŪTĪTĀJA ēkā Teātra ielā 3, Liepājā, uzstādīto gāzes un apkures iekārtu 

(tālāk tekstā – iekārtas, katra iekārta tālāk tekstā – iekārta) tehniskās apkopes saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju (līguma 2. pielikums) un iekārtu tehniskajā dokumentācijā 

noteiktajām prasībām (viss kopā tālāk tekstā – tehniskās apkopes); 

1.1.2. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt iekārtas bojājumu novēršanu (tālāk tekstā – 

remonts) un tam nepieciešamo rezerves daļu piegādi; 

1.1.3. nodrošināt iekārtu remonta ietvaros veikto darbu un piegādāto detaļu kvalitāti (tālāk 

tekstā – garantija). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS veic līguma 1.1.1. un 1.1.2. punktā minētos pasākumus no līguma 

spēkā stāšanās brīža līdz brīdim, kad iestājas kāds no turpinājumā minētajiem 

nosacījumiem: 

2.1.1. aprit 5 (pieci) gadi no līguma spēkā stāšanās dienas; 

2.1.2. kopējā līguma ietvaros veikto apkopju, remontdarbu un piegādāto rezerves daļu 

summa sasniedz 9 990.00 EUR (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro) bez 

pievienotās vērtības nodokļa. 

2.2. IZPILDĪTĀJS nodrošina garantiju 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc iekārtas 

remonta izpildes dienas (tālāk tekstā – GARANTIJAS LAIKS). 

2.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma 

saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā nedrīkst iesaistīt 

krimināli sodītu personu, kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 
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3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, vārdu, uzvārdu un personas kodu 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 vai teritorijā, rakstiski paziņojot 

par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

PASŪTĪTĀJA telpās vai 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 vai teritorijā. 

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 vai 

teritorijā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā 

neielaist vai no tās izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā 

rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM, kura IZPILDĪTĀJA norādītā fiziskā persona, kas pildīs 

līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJA vārdā uzraudzīs līguma izpildi.  

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

rakstiski paziņo par to PASŪTĪTĀJAM. 

3.8. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ar PASŪTĪTĀJU 

saskaņotā laikā, izņemot valsts svētku dienās.  

3.9. Pildot līgumu PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem 

un par saviem līdzekļiem nodrošina šajās telpās vai teritorijā tīrību un kārtību. 

3.10. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās 

kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

3.11. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo 

tiesību aktu ievērošanu PASŪTĪTĀJA telpās un teritorijā. IZPILDĪTĀJS nodrošina 

līguma izpildē PASŪTĪTĀJA telpās vai 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 [..], tālr. [..], e-pasta 

adrese: [..]. 

3.12. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par  to, ka vismaz 1 (vienai) IZPILDĪTĀJA 

fiziskajai personai, kas veic iekārtu tehnisko apkopi vai remontu, ir spēkā esošs 

kvalifikāciju apliecinošs dokuments – apliecība par akreditētas mācību programmas 

apgūšanu un vismaz vienas no šādu kvalifikāciju piešķiršanu: 

3.12.1. "Atbildīgā persona par gāzes saimniecību ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos 

darbus"; 

3.12.2. "Gāzes iekārtu operators (atslēdznieks) ar tiesībām izpildīt gāzbīstamos darbus"; 

3.12.3.  "Gazificētu rūpniecisku iekārtu palaišanas un ieregulēšanas darbu speciālists ar 

tiesībām veikt gāzbīstamos darbus". 
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4. TEHNISKO APKOPJU IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS veic tehniskās apkopes atbilstoši tehniskajā specifikācijā (līguma 

2. pielikums) noteiktajam iekārtu tehnisko apkopju darba apjomam un laika grafikam. 

IZPILDĪTĀJS vismaz 2 (divas) darbadienas iepriekš saskaņo ar PASŪTĪTĀJU tehniskās 

apkopes darbu veikšanas dienu un laiku.  

4.2. IZPILDĪTĀJS pēc katras tehniskās apkopes izpildes reizes iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

aizpildītu iekārtu tehniskās apkopes protokolu un rēķinu. 

4.3. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tehniskās apkopes protokola 

saņemšanas pārbauda tehniskās apkopes izpildes atbilstību līguma noteikumiem un 

pieņem tās izpildi, vai, ja pārbaudes laikā PASŪTĪTĀJS konstatē tehniskās apkopes 

izpildes trūkumu, iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt tehniskās 

apkopes izpildi. 

4.4. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš atteikumā minēto trūkumu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu. 

PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tehniskās apkopes nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda tehniskās apkopes izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un to pieņem, parakstot tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu to pieņemt. 

4.5. Tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, kad tehniskā apkope ir pabeigta, ja 

PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis tehniskās apkopes izpildi līguma 4.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā tehniskās apkopes izpildes diena ir diena, 

kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM tehniskās apkopes nodošanas un pieņemšanas aktu, ja 

PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis tehniskās apkopes izpildi līguma 4.4. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

5. IEKĀRTU REMONTU IZPILDES KĀRTĪBA 

5.1. Ja IZPILDĪTĀJS tehniskās apkopes laikā vai ārpuskārtas izsaukuma laikā konstatē 

iekārtas defektu, IZPILDĪTĀJS par to nekavējoties paziņo PASŪTĪTĀJAM. 

5.2. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas defektu, PASŪTĪTĀJS par to paziņo 

IZPILDĪTĀJAM pa e-pastu [..] vai mobilo tālruni [..]. Saņemot iekārtas defekta 

pieteikumu, IZPILDĪTĀJS nodrošina tehniskā personāla ierašanos iekārtas atrašanās 

vietā un bojājuma novēršanas uzsākšanu ne vēlāk kā 6 (sešu) stundu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā 

termiņā.  

5.3. Ja iekārtas remontu var veikt nekavējoties, IZPILDĪTĀJS uz vietas vai pa tālruni 

saskaņo ar PASŪTĪTĀJU maksu par iekārtas remontu, ņemot vērā IZPILDĪTĀJA 

piedāvājumā (līguma 1. pielikums) noteikto IZPILDĪTĀJA ierašanās un iekārtu bojājumu 

novēršanas darba stundas izcenojumu ārkārtas izsaukuma gadījumā. 

5.4. Ja iekārtas remontu nevar veikt nekavējoties, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu 

laikā pēc ierašanās iekārtas atrašanās vietā vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā 

termiņā iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai tāmi, kurā norāda iekārtas remonta darbu 

apjomu, izpildes termiņu un maksu par iekārtas remontu, ņemot vērā IZPILDĪTĀJA 

piedāvājumā (līguma 1. pielikums) noteikto IZPILDĪTĀJA ierašanās un iekārtu bojājumu 

novēršanas darba stundas izcenojumu ārkārtas izsaukuma gadījumā. 
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5.5. IZPILDĪTĀJS uzsāk iekārtas remontu tikai pēc remontdarbu saskaņošanas ar 

PASŪTĪTĀJU līguma 5.3. punktā noteiktajā kārtībā vai līguma 5.4. punktā minētās tāmes 

abpusējas saskaņošanas rakstveidā. 

5.6. IZPILDĪTĀJS piegādā iekārtas remontam nepieciešamās detaļas. 

5.7. Pēc iekārtas remonta pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM remonta 

veikšanas uzskaites dokumentu (IZPILDĪTĀJA izstrādāta dokumenta forma, kurā 

iekļauta šāda informācija: remontētā iekārta, defekta apraksts, veiktā remonta apraksts, 

remonta veikšanai patērētais laiks, remonta veicējs). PASŪTĪTĀJS paraksta šo remonta 

veikšanas uzskaites dokumentu, apliecinot iekārtas remonta veikšanas faktu. 

5.8. IZPILDĪTĀJS pēc iekārtas remonta pabeigšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu 

saskaņā ar saskaņoto remonta tāmi, kā arī, ja PASŪTĪTĀJS to pieprasījis, defekta rašanās 

iemesla aprakstu un rekomendācijas, kuru īstenošana ļautu nākotnē samazināt šāda 

defekta atkārtošanās iespēju. 

5.9. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtas remonta pabeigšanas un 

rēķina saņemšanas pieņem iekārtas remonta izpildi vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM 

motivētu atteikumu pieņemt iekārtas remonta izpildi. 

5.10. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš atteikumā minētos trūkumus un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu iekārtas remonta nodošanas un pieņemšanas aktu. 

PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtas remonta nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda iekārtas remonta izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un to pieņem, parakstot iekārtas remonta nodošanas un pieņemšanas aktu, 

vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu to pieņemt. 

5.11. Iekārtas remonta izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis iekārtas 

remontu un PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis iekārtas remonta izpildi līguma 5.9. punktā 

noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā iekārtas remonta izpildes 

diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos 

trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM iekārtas remonta nodošanas un pieņemšanas 

aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis iekārtas remonta izpildi līguma 5.10. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

6. GARANTIJA UN TĀS NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē iekārtas remonta ietvaros veiktā darba vai uzstādītās 

detaļas trūkumu vai defektu (tālāk tekstā – defekts), kas nav radies iekārtas nepareizas 

ekspluatācijas rezultātā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības GARANTIJAS LAIKĀ iesniegt 

IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu (tālāk tekstā – paziņojums). 

6.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu par saviem līdzekļiem 2 (divu) 

nedēļu laikā pēc paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā 

laikā.  

6.3. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

6.4. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas izpildes atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta 

novēršanu. 
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6.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš defekta novēršanas nepilnības un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas izpildes 

atbilstību līguma noteikumiem un pieņem defekta novēršanu, parakstot defekta 

novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu pieņemt defekta novēršanu.  

6.6. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir novērsis visus 

PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādītos defektus vai atteikumā minētos defekta novēršanas 

trūkumus un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas 

nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis defekta novēršanu līguma 

6.4. vai 6.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

6.7. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 6.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma  

6.2. punktam saskaņoto termiņu vairāk kā 10 (desmit) kalendārās dienas vai nenovērš 

paziņojumā minēto defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS attiecīgā defekta novēršanai var 

izvēlēties citu izpildītāju, par kura pakalpojumiem IZPILDĪTĀJS samaksā 5 (piecu) 

darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

6.8. IZPILDĪTĀJS nodrošina garantijas saistību izpildes ietvaros veikto darbu un 

piegādāto detaļu kvalitāti līguma 6.1.–6.7. punktā noteiktajā kārtībā 24 (divdesmit četrus) 

mēnešus no attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

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

garantijas saistības paliek spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

7.  SAMAKSAS APMĒRS UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

7.1. Maksa par iekārtu plānveida tehnisko apkopju veikšanu tiek noteikta saskaņā ar 

IZPILDĪTĀJA piedāvājumu (līguma 1. pielikums), tai piemērojot spēkā esošo 

pievienotās vērtības nodokli. 

7.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par veiktajām iekārtu tehniskajām 

apkopēm 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtu tehnisko apkopju izpildes pieņemšanas 

un rēķina saņemšanas. 

7.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM maksu par veikto iekārtu remontu 

10 (desmit) darbadienu laikā pēc iekārtu remonta izpildes pieņemšanas un rēķina 

saņemšanas. 

7.4. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinu PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS var iesniegt PASŪTĪTĀJAM rēķinu elektroniski, nosūtot to 

uz e-pasta adresi: rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 

nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA 

e-pasta adresi. 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus IZPILDĪTĀJA vainas dēļ nodarītos 

zaudējumus. 

8.2. Ja PUSĒM rodas domstarpības par nodarīto zaudējumu apmēru, PUSES pieaicina 

neatkarīgu ekspertu. Izdevumus, kas saistīti ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz 

vainīgā PUSE.  
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8.3. Ja IZPILDĪTĀJS līdz līguma 4.1. punktā norādītajā kārtībā saskaņotā termiņa vai līdz 

attiecīgā kalendārā mēneša beigām, kurā IZPILDĪTĀJAM jāveic iekārtu kārtējo tehnisko 

apkopi neveic iekārtu kārtējo tehnisko apkopi, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no IZPILDĪTĀJA piedāvājumā (līguma 

1. pielikums) noteiktās vienas plānveida tehniskās apkopes cenaspar katru nokavēto 

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

piedāvājumā (līguma 1. pielikums) noteiktās vienas plānveida tehniskās apkopes cenas. 

8.4. Par līguma 5.2. punktā noteiktā vai līguma 5.2. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā 

termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 5.00 EUR  

(pieci euro) par katru nokavēto stundu, bet kopā ne vairāk kā 50.00 EUR  

(piecdesmit euro). 

8.5. Par līguma 5.4. punktā noteiktā vai līguma 5.4. punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā 

tāmes iesniegšanas termiņa kavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

5.00 EUR (pieci euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā  

50.00 EUR (piecdesmit euro). 

8.6. Par atbilstoši līguma 5.4. punktam saskaņotā iekārtu remonta izpildes termiņa 

nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) 

apmērā no saskaņotās maksas par attiecīgo iekārtu remontu par katru nokavēto kalendāro 

dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no saskaņotās maksas par attiecīgo 

iekārtu remontu.  

8.7. Par līguma 6.2. punktā noteiktā vai atbilstoši līguma 6.2. punktam saskaņotā iekārtu 

remonta ietvaros veiktā darba vai uzstādītās detaļas defekta novēršanas termiņa 

nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) 

apmērā no saskaņotās maksas par attiecīgo iekārtu remontu par katru nokavēto kalendāro 

dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no saskaņotās maksas par attiecīgo 

iekārtu remontu. 

8.8. Par līguma 6.7. punktā noteiktā rēķina samaksas termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS 

maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma 

summas katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā  

10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas. 

8.9. 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. 

8.10. Par līguma 7.2. vai 7.3. 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 procentu) no 

kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 

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

saņemšanas dienas. 

8.11. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš noteikts 

dienās, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc 

līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. Ja 

nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, kuras izpildes termiņš noteikts stundās, 

līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā stundā pēc līgumā noteiktā 

saistības izpildes termiņa un ietver stundu, kurā saistība izpildīta. 
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9. APDROŠINĀŠANA 

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

pilda 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.  

9.2. Līguma 9.1. 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. Apdrošināšanas līgumā jābūt 

noteiktam, ka apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā apdrošinātājs par to informē 

PASŪTĪTĀJU. Apdrošināšanas līgumā papildus jāparedz IZPILDĪTĀJA pienākums 

apdrošināšanas atlīdzības izmaksas gadījumā, pirms šā līguma saistību izpildes 

turpināšanas, atjaunot apdrošinājuma summu šā līguma 9.1. punktā paredzētajā apmērā. 

9.3. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu objektā bez apdrošināšanas līguma un tā 

neesamība neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu 

neievērošanu. 

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

apdrošināšanas noteikumus. 

9.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot 

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

9.6. IZPILDĪTĀJS līdz līguma saistību izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA objektā 

iesniedz PASŪTĪTĀJAM tā akceptētu līgumā minētajām prasībām atbilstoša 

apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, 

kopijas. 

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

līguma 9.1. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, IZPILDĪTĀJS līdz 

apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu 

apdrošināšanas līgumu, šo pagarināto vai jauno apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar 

PASŪTĪTĀJU līguma 9.4.–9.6. punktā noteiktajā kārtībā. 

10. KONFIDENCIALITĀTE 

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

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

gadījumos. 

10.2. Līguma 10.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

citādi. 

11. NEPĀRVARAMA VARA 

11.1. 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).  
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11.2. 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. 

11.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

12. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

12.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot līgumsodu, 

neatlīdzinot zaudējumus un rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos gadījumos: 

12.1.1. ja IZPILDĪTĀJS atkārtoti neievēro tehniskajā specifikācijā (līguma 2. pielikums) 

noteikto iekārtu tehnisko apkopju periodiskumu; 

12.1.2. ja IZPILDĪTĀJS kavē kārtējo iekārtu tehniskās apkopes veikšanas termiņu, 

atbilstoši līguma 5.4. punktam saskaņoto remonta izpildes termiņu, līguma 6.2. punktā 

noteikto vai atbilstoši līguma 6.2. punktam saskaņoto termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) 

kalendārās dienas; 

12.1.3. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6.–3.12., 9.1.–9.4., 

9.6. vai 9.7. punkta noteikumus;  

12.1.4. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

12.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar kādu no līguma 12.1.1. 

– 12.1.3. punktiem, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no IZPILDĪTĀJA piedāvājumā (līguma 

1. pielikums) noteiktās kopējās maksas par visu iekārtu plānveida tehnisko apkopju 

veikšanu 1 (viena) kalendārā gada laikā.  

12.3. PUSEI ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai 

PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

12.4. PUSEI, sākot ar otro līguma darbības gadu, ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un 

neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai 

PUSEI 60 (sešdesmit) kalendārās dienas iepriekš. 

12.5. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma, PUSES 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

PUSES paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no līguma uzraksta aktu par pienācīgi 

veiktajiem līguma izpildes pasākumiem. 

12.6. PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc akta par 

pienācīgi veiktajiem līguma izpildes pasākumiem abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas. 

13. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

13.1. 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. 

13.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 
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14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

14.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

14.1.1. izpildīt līguma 3.3., 3.4., 5.1. un 5.2. punkta noteikumus – Tehniskās pārvaldes 

Ēku sistēmu daļas ēku sistēmu inženieris; 

14.1.2. izpildīt līguma 3.5., 3.8., 4.1. un 5.7. punkta noteikumus – Tehniskās pārvaldes 

Saimniecības daļas saimniecības vadītājs;  

14.1.3. parakstīt līguma 4.3., 4.4., 5.9., 5.10., 6.4. un 6.5. punktā minēto motivēto 

atteikumu, līguma 4.4., 5.10., 6.4. un 6.5. punktā minēto nodošanas un pieņemšanas aktu, 

saskaņot iekārtas remontu līguma 5.3. punktā noteiktajā kārtībā un izpildīt līguma 

5.8. punkta noteikumus – Tehniskās pārvaldes Ēku sistēmu daļas vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

14.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

14.4. Līgums uzrakstīts uz 16 (sešpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 2 (divām) lapām 

un 2. pielikums uz 5 (piecām) lapām, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie 

PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

15. PUŠU REKVIZĪTI 

15.1. 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. 

15.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "ENNA" Dzintaru ielā 19, Liepājā, LV-3401, reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar Nr. 52103030501 un Latvijas 

Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar 

Nr. LV52103030501. Norēķinu konts [..] Nr. [..], BIC [..]. 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

____________________ R. Jakovļevs ____________________ I. Štībelis 

2017. gada ___ . februārī 2017. gada ___ . februārī 

 ________________ K. Silmane-Brūvere 

 2017. gada ___ . februārī 
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1. pielikums 

2017. gada ___. februāra 

līgumam Nr. LB-07/2017/61 
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2. pielikums 

2017. gada ___. februāra 

līgumam Nr. LB-07/2017/61 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Latvijas Bankas ēkas Teātra ielā 3, Liepājā, gāzes un apkures iekārtu un tehnisko apkopju laikā veicamo darbu saraksts 

Nr. 

p. k. 
Iekārta 

Izgatavotājs, 

modelis 
Īss apraksts Skaits Veicamie darbi Periodiskums 

GĀZES APGĀDES SISTĒMA:  

1.1. 

 

Skapjveida 

gāzes 

regulēšanas 

punkts (tālāk 

tekstā SGRP) 

- Skapjveida gāzes regulēšanas 

punkts ar spiediena regulatoru 

FES 50 (Q=50nm3/h, 

Pie.=3 bar, Piz.=50 mbar), filtru, 

noslēgarmatūru, 2 (diviem) 

manometriem un gāzes 

skaitītāju G-16 (Q=25 m3/h, 

Qmin.=0.5m3/h) ar korektoru 

UNIFLO 1200 

1 - ārējā apskate 

- savienojumu hermētiskuma pārbaude ar augstas jūtības 

gāzes noplūdes indikatoru 

- regulatora izejas spiediena atbilstības pārbaude un 

regulēšana 

- skapja tīrīšana 

1 × ceturksnī 

- gāzes manometru verificēšana 

- filtra tīrīšana 

- lodveida noslēgarmatūras lodes izkustināšana 

1 × gadā 

1.2. Gāzes 

noplūdes 

detektors 

Seitron RGD-

ME5 MP1 

Gāzes noplūdes detektors ar 

Madas eleltromagnētisko 

vārstu Dn 65mm 

1 - noplūdes detektora nostrādes pārbaude 

- elektromagnētiskā vārsta nostrādes pārbaude 

1 × gadā 

1.3. Gāzes vads - Zemā spiediena gāzes vada 

posms no SGRP 

1 - hermēriskuma un aizsargpārklājuma pārbaude 1 × gadā 

KATLA TELPAS IEKĀRTAS: 

1.4. Apkures katls 

 

Gāzes apkures tērauda katls 

(N=400kW) ar vadības 

automātiku Vitotronic 100 

1 - katla apskate un korpusa tīrīšana 

- katla durvju skatāmā lodziņa tīrīšana 

- katla automātikas darbības pārbaude 

1 × ceturksnī 
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Nr. 

p. k. 
Iekārta 

Izgatavotājs, 

modelis 
Īss apraksts Skaits Veicamie darbi Periodiskums 

Viessmann 

Vitoplex 100 

PV1 

 - siltumizolācijas pārbaude 

- degkameras tīrīšana no putekļiem un uzdeguma, 

- dūmgāzu kanālu un turbulatoru tīrīšana 

- visu ar dūmgāzi saistīto blīvju un blīvēšanas auklu 

pārbaude 

- katla durvju siltumizolācijas detaļu pārbaude 

- visu ar katla ūdeni saistīto pieslēgumu un 

iegremdējamo ielikņu (ligzdu) hermētiskuma pārbaude 

- katla ūdens kopējās cietības pakāpes un pH līmeņa 

pārbaude 

- drošības ierīču funkcionēšanas pārbaude 

- dūmvada pamatnes tīrīšana 

- dūmvada kondensāta novadīšanas sistēmas pārbaude  

1 × gadā 

1.5. Deglis Weishaupt 

WG30N/1-C  

Modulējošas jaudas dabas 

gāzes apkures deglis 

1 - ārējā piesārņojuma pārbaude 

- dūmgāzu temperatūras un sastāva (CO2, O2, CO) 

mērīšana izmantojot dūmgāzu analizatoru, mērījumu 

rezultātu salīdzināšana ar noteiktajām robežvērtībām, 

nepieciešamības gadījumā degšanas procesu regulēšana  

- mērījumu protokola sagatavošana 

1 × ceturksnī 

- degļa attīrīšana no putekļiem un uzdeguma 

- degļa motora pārbaude 

- gaisa padeves ventilatora gultņu stāvokļa pārbaude  

- ventilatora darba rata tīrīšana  

- liesmas kontroles devēja tīrīšana 

- aizdedzes elektrodu tīrīšana un regulēšana 

- vadības ierīces funkcionēšanas pārbaude 

- pārbaudīt bloķētājierīces (rokas bloķētājkrāna) blīvumu 

- drošības elementu darbības pārbaude 

1 × gadā 
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Nr. 

p. k. 
Iekārta 

Izgatavotājs, 

modelis 
Īss apraksts Skaits Veicamie darbi Periodiskums 

1.6. Cirkulācijas 

sūknis 

Wilo IP-

E/50/150-4/2 

Sausā rotora cirkulācijas 

sūknis ar elektronisko vadību 

1 - darbības pārbaude dažādos sūknēšanas režīmos 

- korozijas neesamības pārbaude 

- stiprinājumu pārbaude 

- darba trokšņa un vibrāciju pārbaude 

- savienojumu un blīvslēgu blīvuma pārbaude 

- elektrisko kontaktu stingrības pārbaude 

1 × gadā 

1.7. 3-ceļu vārsts ar 

izpildmehānismu 

DANFOSS 

VRG 3-50, 

Kvs=40 

Katla kontūra atpakaļgaitas 

temperatūras nodrošināšanas 

3-ceļu regulējošais vārsts 

1 - piedziņas mehānisma darbības pārbaude 

- vārsta adatas darbības viegluma un blīvuma pārbaude 

- pievienojumu blīvuma pārbaude 

1 × gadā 

1.8. Gružu filtrs - Sietveida gružu filtrs Dn 65 un 

Dn 20 

2 - gružu filtra tīrīšana 1 × gadā 

1.9. 

 

Izplešanās 

tvertne 

Elbi Izplešanās tvertne, P maks.- 

10 bar, P gaiss – 1,5 bar 

1 - gaisa spiediena pārbaude, pie siltumapgādes sistēmas 

spiediena 0 bar. Nepieciešamības gadījumā – gaisa 

papildināšana 

1 × gadā 

1.10. Manometri - 0-10 bar, Cl 2,5 7 - manometru kalibrēšana 1 × gadā  

1.11. Termometri - Spirta termometrs 0-120°C 5 - temperatūras mērījumu pareizības pārbaude 1 × gadā 

1.12. Katla telpas  

siltumapgādes 

sistēma 

- - 1 - katla telpas siltumapgādes sistēmu (t.s. katla) 

hidrauliskā pārbaude. Pārbaudes spiediens – 5 bar 

- bojājuma lokalizēšana nesekmīgas hidrauliskās 

pārbaudes gadījumā 

1 × gadā 

1.13. Laikapstākļu 

kompensātors 

Danfos ECL 

300 Comfort 

Laikapstākļu kompensators ar 

vadības karti P30   

1 - darbības pārbaude 

- temperatūras sensoru mērijumu pareizības pārbaude 

1 × gadā 

1.14. Cirkulācijas 

sūknis 

 Grundfos 

UPS 25-80 

 

Slapjā rotora cirkulācijas 

sūknis ar maināmu sūknēšanas 

režīmu 

1 - darbības pārbaude dažādos sūknēšanas režīmos 

- korozijas neesamības pārbaude 

- darba trokšņa un vibrāciju pārbaude 

- savienojumu blīvuma pārbaude 

- elektrisko kontaktu stingrības pārbaude 

1 × gadā 

1.15. Divceļu vārsts Danfos Dn 15 

ar 

izpildmehānis-

mu AMV-120  

Divceļiu vārsts ar 

izpildmehānismu 

1 - piedziņas mehānisma darbības pārbaude 

- vārsta adatas darbības viegluma un blīvuma pārbaude 

- pievienojumu blīvuma pārbaude 

1 × gadā 
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Nr. 

p. k. 
Iekārta 

Izgatavotājs, 

modelis 
Īss apraksts Skaits Veicamie darbi Periodiskums 

1.16. Siltummainis Alfa Laval 

CBH 16-25H 

siltumapgādes nerūsējošā 

tērauda plākšņu, vara 

lodējuma siltummainis 

1 - piesārņojuma pārbaude, nepieciešamības gadījumā 

skalošana ar siltummaini neietekmējošu reaģentu. 

1 × gadā 

SILTUMMEZGLA IEKĀRTAS: 

1.17. 

 

Laikapstākļu 

kompensātors 

Danfos ECL 

300 Comfort 

Laikapstākļu kompensatori ar 

vadības kartēm C30 un P16 

2 - darbības pārbaude 

- temperatūras sensoru mērijumu pareizības pārbaude 

1 × gadā 

1.18. Cirkulācijas 

sūkņi 

 - Grundfos 

Magna 1 40-

180F, 

- Wilo 

RS25/4,  

- Wilo Star 

Z20/1 

Slapjā rotora cirkulācijas sūkņi 

ar maināmu sūknēšanas 

režīmu 

3 - darbības pārbaude dažādos sūknēšanas režīmos 

- korozijas neesamības pārbaude 

- darba trokšņa un vibrāciju pārbaude 

- savienojumu blīvuma pārbaude 

- elektrisko kontaktu stingrības pārbaude 

1 × gadā 

1.19. Divceļu vārsti Danfos VM2 

ar 

izpildmehānis-

miem 

AMV(E) 

30/33   

Divceļiu vārsti ar 

izpildmehānismiem 

3 - piedziņas mehānisma darbības pārbaude 

- vārsta adatas darbības viegluma un blīvuma pārbaude 

- pievienojumu blīvuma pārbaude 

1 × gadā 

1.20. Siltummaiņi Alfa Laval 

CB52-50M, 

CB52-40H, 

CB51-20H 

Attiecīgi – siltumapgādes, 

vēdināšanas un karstā ūdens 

sagatavošanas nerūsējošā 

tērauda plākšņu, vara 

lodējuma siltummaiņi 

3 - piesārņojuma pārbaude, nepieciešamības gadījumā 

skalošana ar siltummaini neietekmējošu reaģentu. 

1 × gadā 

1.21. Izplešanās 

tvertnes 

Reflex, Elbi Izplešanās tvertne P maks.- 6 

bar, P gaiss – 1,5 bar. 

2 - gaisa spiediena pārbaude, pie siltumapgādes sistēmas 0 

bar. Nepieciešamības gadījuma gaisa papildināšana 

1 × gadā 

1.22. Gružu filtri - Sietveida gružu filtri 4 - gružu filtru tīrīšana 1 × gadā  

1.23. Manometri - 0-10 bar, 0-16 bar 14 - manometru kalibrēšana 1 × gadā 

1.24. Termometri - Bimetāla termometri 12 - temperatūras mērijumu pareizības pārbaude 1 × gadā 



 

16 

 

Nr. 
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Iekārta 

Izgatavotājs, 

modelis 
Īss apraksts Skaits Veicamie darbi Periodiskums 

1.25. Siltumapgādes 

sistēma 

kopumā 

- Divcauruļu sistēma ar 

apakšējo sadali 

1 - ēkas siltumapgādes sistēmas hidrauliskā pārbaude. 

Pārbaudes spiediens – 5 bar,  

- bojājuma lokalizēšana nesekmīgas hidrauliskās 

pārbaudes gadījumā 

1 × gadā 

 

2. Apkopes darbu izpildes termiņi 

2.1. Tehniskās apkopes darbi, kas veicami reizi ceturksnī, jāveic martā, jūnijā, septembrī un decembrī. 

2.2. Tehniskās apkopes darbi, kas veicami reizi gadā, jāveic jūnijā. 


