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Paskaidrojuma raksts 
 

1. Vispārīgā daļa 

 Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantoti Latvijas Republikas 

normētie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, Valsts standarti, Ministru kabineta 

noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, trases 

ražošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas prasības. 

Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem 

jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts 

šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu tā pielietošana ir jāsaskaņo 

savstarpēji starp projekta autoru, Pasūtītāju un būvmontāžas organizāciju. 

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma 

realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju, projekta autoru un citām projekta 

sadaļām. 

Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par rasējumos 

sniegtajiem izmēriem un neatbilstību vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir 

jāgriežas pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai. 

 Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā 

piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir 

pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un 

tehniskās prasības, veicot agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru 

pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu pasūtīšanas. 

 Būvuzņēmējam jāsaskaņo iekārtu elektriskās un palaišanas strāvas ar 

būvprojekta EL sadaļas projektētāju pēc ražotāju izvēles un saskaņošanas. 

Būvuzņēmējam nododot objektu ekspluatācijā iekārtu un mehānismu pases, 

instrukcijas, tehniskie raksturojumi un pārējā dokumentācijā ir jāiesniedz valsts valodā. 

 Būvuzņēmējam veicot darbus ir jāievēro ražotāju izstrādātās instrukcijas un 

norādījumi. 
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2. Energonesēja parametri 

Sistēma Turpgaitas 
temperatūra, oC 

Atpakaļgaitas 
temperatūra, oC Siltumnesējs 

CAT1CAT2 Centrālie 
aukstumapgādes tīkli -8 -1 Glikola 35%-ūdens 

maisījums 

 

3. Vispārīgs sistēmas apraksts 

Centrālie aukstumapgādes tīkli (CAT1CAT2) 

 Sporta un aktīvās atpūtas centra slēpošanas trases dzesēšanu nodrošina jaunizveidots 

aukstuma centrs (centrālais ūdens dzesētājs). Paredzēts uzstādīt vienu centrālo ūdens 

dzesētāju (turpmāk – čilleri) ar kopējo jaudu 665,0 kW, kurā instalēti cirkulācijas sūkņi 

(ražotājs – CIAT). Čillera tips – ar gaisu dzesējams. Čillers tiek instalēts pie palīgēkas un 

transformatora uz speciāli veidotiem pamatiem (skatīt BK sadaļā). Aukstuma centrta 

montāžai paredzēts izmantot melnā tērauda caurules, pārklājot tās ar antikorozijas krāsu 

(min. 2 slāņi). Cauruļvadus paredzēts izolēt ar sintētiskā kaučuka čaulām/plāksnēm, lai 

neveidotos kondensāts un apkārtējā vide neuzsildītu siltumnesēju (ražotājs – ARMACELL). 

Papildu kaučuka izolācijai paredzēts uzstādīt apvalkcaurules no cinkota skārda, izolācijas 

pasargāšanai no mehāniskajiem un klimatiskajiem bojājumiem. Kā siltumnesējs 

centralizētajos aukstumapgādes tīklos tiek izmantots ūdens  un 35% glikola maisījums ar 

temperatūras grafiku – turpgaita - -8°C, atgaita - -1°C. CAT tīklu siltumnesēja cirkulācijai 

paredzēti cirkulācijas sūkņi, kas instalēti čillerī un aiz hidrauliskā izlīdzinātāja (ražotājs – 

WILO). Lai uztvertu sistēmas izplešanos un neitralizētu sistēmas spiediena paaugstināšanos, 

paredzēts uzstādīt spiediena uzturēšanas iekārta ar drošības vārstiem (ražotājs - 

PNEUMATEX). Sistēmas atgaisošanai paredzēts izmantot degazācijas iekārta ar plūsmas 

mērītāju un spiediena uzturēšanas mezglu (ražotājs – PNEUMATEX). Automātiskai 

spiediena uzturēšanai, jāparedz tvertne ūdens – glikola 35% maisījuma uzglabāšanai. 

Siltumnesēja temperatūras mērīšanai paredzēts uzstādīt spirta termometrus. Visi filtri un 

cirkulācijas sūkņi ir aprīkoti ar manometriem, to darbības stāvokļa indikācijai, nepieciešams 

paredzēt arī devēju instalāciju. Manometri un termometri kā minimums paredzami šādās 

vietās: turpgaitas un atgaitas galvenajās maģistrāles cauruļvados, pirms un pēc sūkņiem, 

pirms izplešanās trauka, uzpildes sistēmā. Manometru un termometru tipam ir jābūt 

atbilstošam to novietojumam un siltumnesēja parametriem; jāatrodas triecienu izturīgos 
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korpusos vai aizsargčaulās, komplektā ar montāžas čaulām. Manometru atgaisošanai un 

spiediena kontrolei iekārtu abās pusēs atsevišķi ir jāpievieno krāni manometru atslēgšanai. 

Aizliegts uzstādīt kombinētos manometrus/termometrus. Visiem mērinstrumentiem ir 

jābūt atbilstoši sertificētiem un verificētiem ar atbilstošiem sertifikātiem. Mērinstrumentu 

verifikācija jāveic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem. 

 Aukstumapgādes tīklus paredzēts izbūvēt no rūpnieciski izolētām caurulēm (ražotājs 

– POLIURS). Tīklu termiskos pagarinājumus kompensē ar trases līkumiem. Trases 

dzesēšanai tiks izmantotas polietilēna (PE-Xa) caurules, kuras tiks pievienotas CAT tīklu 

kolektoriem. PE-Xa caurules paredzētas diametrā 25mm ar sieniņas biezumu 2,3 mm. 

Cauruļvadu solis – 100 mm. Cauruļvadu soli nodrošināt ar cauruļu distanceriem. Distanceru 

skaits jāprecizē pēc montāžas veida izvēles. Trases dzesēšanas caurules pie kolektoriem 

pieslēgtas pēc „tichelmann” principa. CAT tīklu kolektori tiks aprīkoti ar 2ceļu vārstiem ar 

motoru, noslēgierīcēm un balansēšanas vārstiem, kurus izvieto kolektoru akās. Divceļu 

vārstu vadības bloku paredzēts izvietot siltinātā metāla skapī ar EL apsildi servisa laukumā. 

No skapja līdz kolektoru akām paredzēts izvilkt 3 dzīslu kabeli (skat. projekta VS sadaļu). 

2ceļu vārstu darbība - pēc temperatūras sensoriem, kas iestrādāti asfalta slānī. Kolektoru akās 

jāparedz sistēmas izlaišanas iespēju. CAT trases jāizbūvē ar minimālo kritumu uz 

iztukšošanas vietu pusi. 

Veicot metināšanas darbus, vārstiem jābūt atvērtā stāvoklī, lai samazinātu blīvējumu 

bojājumu iespēju. 

 

4. Rūpnieciski izolētu cauruļu montāža tranšejās 

 Tranšejā jāierīko smilts pamatne vismaz 10 cm biezumā. Pamatnes platumam jābūt 

vismaz 10 cm uz katru pusi no caurules malām. Izolētas caurules tiek novietotas tranšejas 

dibenā uz  paliktņiem vai noblietēta smilšu slāņa. Pirms tērauda cauruļu metināšanas uz  

caurulēm jāuzvelk visas cilindriskās detaļas, kuras izmanto savienojumu montāžā. 

Savienojumu montāžas vietās jābūt tranšejas paplašinājumam. Caurules pirms metināšanas 

var tikt novietotas uz balstiem virs izraktās tranšejas. Izolēto cauruļu un veidgabalu (diametra 

maiņas posmi, līkumi, T-atzari, vārsti, servisa ventiļi) darba caurules trasē tiek sametinātas. 

Metinājuma vietu izolē, pārsedzot to ar uzmavu un aizpilda ar izolāciju. Tērauda šuvju 

elektrometināšana jāveic atestētam metinātājam un pēc tehnoloģijas, kas atbilst standarta 

LVS EN ISO 15607 „Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem 
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materiāliem” prasībām. Pirms montāžas, montāžas laikā un pēc tās jānodrošina, lai caurules 

no iekšpuses būtu tīras un tajās nebūtu svešķermeņu. Ja montāžas darbus veic nelabvēlīgos 

laika apstākļos, darba vieta jāpārklāj ar ūdens necaurlaidīgu pārklāju. Metinājuma šuvju 

kvalitāti pārbaudīt atbilstoši starp pasūtītāju (būvuzraugu) un izpildītāju iepriekš saskaņotiem 

noteikumiem.  

 Cauruļvadus montēt  ievērojot starpcauruļu attālumus un attālumus starp caurulēm un         

tranšejas malām. Smiltīm pamatnes veidošanai un cauruļvadu apbēršanai jābūt bez akmeņu 

piejaukuma ar filtrācijas koeficientu Kmin.=2m/dnn. Grunts tranšejas aizbēršanai (grants 

daļiņu maksimālais lielums 8 mm). Tranšeja jāaizber pakāpeniski vairākos slāņos. Pirms 

nākamā slāņa uzbēršanas iepriekšējais slānis pilnībā jāsablīvē. Atlikušo tranšejas daļu aizber 

ar izrakto grunti. Mehanizēti trases noblīvēšanu var veikt, ja tranšejas aizpildījuma slānis 

sasniedz 200mm virs apvalkcaurulēm. Tranšeju rakšanai jāpielieto atbilstošas jaudas 

rakšanas mašīnas, palīgiekārtas, kā arī inventāra rievsienas ar atsaitēm un mehāniskiem 

stiprinājumiem tranšeju sienu nostiprināšanai. 

 

 5. Signalizācijas kontrolsistēmas montāža 

 Izolētās caurulēs un veidgabalos ir iebūvēta signalizācijas vadu sistēma, kas ļauj 

konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī. Divi neizolēti vara vadi cauruļu 

siltumizolācijas slāņa diametrāli pretējās pusēs tiek atbilstoši savienoti. Uzraudzības 

signalizācijas vadu montāža jāveic pēc tērauda cauruļu metināšanas, bet pirms savienojumu 

izolācijas montāžas. Montāžas procesā caurules tranšejās jānovieto tādā stāvoklī, lai 

signalizācijas vadi atrastos horizontālā plaknē. Brīvie vadu gali, kas neatrodas 

siltumizolācijas slānī, jāaizsargā pret bojājumiem. Nelabvēlīgos laika apstākļos signalizācijas 

vadu montāža nav pieļaujama.   

 Pirms pievienošanas kopējai signalizācijai shēmai ar megaommetru pārbaudīt katras 

caurules un veidgabala izolācijas pretestību un vadu cilpu pretestību. Izolācijas pretestībai 

jābūt =100 MΩ, vadu cilpas pretestībai – 0,013 +15 %Ω/m. Mērījumu rezultātus protokolēt. 

Savienot blakusesošo cauruļu/veidgabalu signalizācijas vadus, nogriezt vajadzīgajā  garumā, 

ievietot savienotājā un saspiest ar speciālām knaiblēm. Savienojumu salodēt.  

 Vadus nostiprina vadu turētājos, nepieļaujot to saskaršanos  savā starpā un ar metālā 

cauruli. Vadu turētājus ar līmlenti piesaitēt metāla caurulei. Pēc katras caurules/veidgabala 

pieslēgšanas pārbaudīt samontētā posma kopējo izolācijas ( =100 MΩ)  un vadu cilpas  
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pretestību (0,013 +15 %Ω/m). Rezultātus protokolēt.  Trases vai posma vienā galā abus 

vadus savieno cilpā un nostiprina uz  izolācijas gala virsmas, izslēdzot iespēju tiem saskarties 

ar metāla cauruli. Trases posma otrā galā abus signalizācijas vadus ar 3 dzīslu kabeļa 

palīdzību izvada uz signalizācijas kastītes spailēm. Kabeļa trešo – masas vadu pievieno pie 

tērauda caurules ar piemetinātas skrūves M8 un uzgriežņa palīdzību. Signalizācijas kontroles 

aparatūru uzstādīt pie centrāliem ūdens dzesētājiem cauruļvadu pievienojuma tuvumā. 

Signalizācijas kontroles aparatūrai jābūt atbilstošai IP klasei (āra uzstādīšanai). 

 Pēc signalizācijas sistēmas montāžas un pārbaudes ir jāsastāda uzraudzības 

signalizācijas pieņemšanas akts, kas jāsaglabā. 

  

 6. Rūpnieciski izolētu cauruļu elastīgo ievadu un gala uzmavu montāža 

 Lai izolēto cauruļvadu ievados novērstu gruntsūdeņu iekļūšanu aku iekšpusē caur sienu, 

lieto elastīgos ievadus. Tie uzņem nelielas caurules deformācijas un izgatavoti no speciāla 

gumijas profila, kas izturīga pret novecošanos.  

 Elastīgo ievadu uzvilkt uz apvalkcaurules un novietot to apvalkcaurules posma 

vidusdaļā, kas iet caur sienu. Apvalkcaurules virsmu abos virzienos no elastīgā ievada, sienas 

vai pamata, platumā pārklāt ar polietilēna čaulu. Sienas aili aizbetonēt. 

Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu caurules siltuma izolācijas slānī, pārejot uz cita veida 

cauruļu izolāciju, paredzētas gala uzmavas. Darba caurules un apvalkcaurules jāattīra un 

jāapstrādā ar metāla suku, smilšpapīru, pēc tam viegli uzsilda līdz 60o grādiem-pārbauda 

virsmas temperatūru. Signalizācijas vadi jāizvada ārpus gala uzmavas: uz tiem uztin 

blīvējošo mastiku un tos izvada starp apvalkcauruli un gala uzmavu.  Ja jāveido signalizācijas 

vadu cilpa, tad pēc salodēšanas vadu cilpu novietot tā, lai tā nenāktu saskarē ne ar darba, ne  

ar apvalkcauruli. Iespējami dziļi uzbīdīt gala uzmavu caurules galam. Vienmērīgi sildot pa 

aploci, nosēdināt uz apvalkcaurules. Pietiekami nosēdinātai gala uzmavai cieši jāaptver 

caurules, veidojot gludas virsmas. Zem gala uzmavas nedrīkst būt redzami gaisa burbuļi, 

apdegumi vai atlobījušās malas.  

 

 7. Rūpnieciski izolētu cauruļu savienojumu montāža 

 Pēc darba cauruļu sametināšanas un signalizācijas sistēmas montāžas savienojuma vieta 

tiek izolēta. Jāpārbauda un jāsavieno signalizācijas vadi. Savienojuma vietās apvalkcaurules 

hermētiski  savieno ar uzmavu, un cauruļu starptelpu piepilda ar siltumizolējošām poliuretāna 
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putām. Pirms tērauda cauruļu metināšanas uz vienas no apvalkcaurulēm jābūt uzvilktai 

termonosēdošai uzmavai ar visu plēves iepakojumu. 

  

Montāžas darbu secība: 

a) pārliecināties, ka savienojuma vieta un materiāli ir  tīri, sausi; 

b) nožāvēt cauruļu un apvalkcaurules galus ar propāna degļa liesmu (30oC-40oC); 

c) termonosēdošo uzmavu novietot uz savienojuma vietas simetriski pret 

apvalkcauruļu galiem un veikt atzīmes ; 

d) nogriezt divas blīvējošās lentas joslas un uzlīmēt uz apvalkcaurulēm 1-2 cm 

attālumā no veiktajām atzīmēm tā, lai uzmava tās pilnībā nosegtu. Noņemt 

blīvējuma aizsargplēves pārklājumu;  

e) uzmavu uzbīdīt un novietot simetriski pret apvalkcaurules galiem uz blīvējuma 

joslām. Noņemt uzmavas iepakojuma plēvi; 

f) izurbt apvalkcaurules uzmavā urbumu ∅ 25 mm ~ 50 mm attālumā no viena 

apvalkcaurules gala; 

g) izurbt apvalkcaurules uzmavā otru (atgaisošanas) urbumu ∅ 3 mm ~ 50 mm 

attālumā no otra apvalkcaurules gala; 

h) aptīt ap cauruli un uzmavu vietās, kur nav nepieciešams sildīt, siltumu izolējošas 

aizsargājošās lentas (piem. stikla auduma). Ar vieglas liesmas dzelteno daļu 

nosēdināt uzmavu. Vispirms uzmavas vienu galu 1-2 minūtes ar liesmu vienmērīgi 

pa visu aploci uzsildīt. To pašu atkārtot arī otrā galā un tad pārmaiņus vienu un otru 

galu turpina sildīt līdz uzmava ir pilnīgi piekļāvusies apvalkcaurulei; 

i)    uzmavas montāža ir veikta kvalitatīvi, ja uzmavas gali pa visu aploci ir blīvi 

piekļāvušies apvalkcaurulēm, nav redzami gaisa ieslēgumi; 

j) uzmavas urbumos ∅ 25 mm ieliet attiecīgos komponentus un ieskrūvēt vītņotu 

konisku alumīnija tapu. 

k) pēc 2,5 stundām izskrūvēt vītņoto tapu, pārurbt urbumu ∅ 3 mm uz  urbumu  

      ∅ 25  mm, iztīrīt urbumus dziļumā 15 – 20 mm un ar speciālo metināšanas 

       ierīci  iekausēt koniskos korķus abos urbumos ∅ 25mm.  

Savienojumu montāžu veikt pie temperatūras, kas zemāka par +5oC, nav ieteicams. 
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 8. Veidgabalu montāža 

 Izolēti veidgabali (pagriezieni, T – atzari, diametra maiņas posmi, vārsti,) veido trases 

konfigurāciju, realizē trases posmu noslēgšanu, atgaisošanu, iztukšošanu. Izolēto cauruļu un 

veidgabalu darba caurules trasē tiek sametinātas. Metinājuma vietu izolē, pārsedzot to ar 

uzmavu un aizpildot ar putupoliuretāna izolāciju. Pirms tērauda cauruļu metināšanas uz 

apvalkcaurulēm jābūt uzvilktām cilindriskām polietilēna uzmavām, kuras tiek izmantotas 

savienojumu montāžā. Pirms montāžas, montāžas laikā un pēc tās jānodrošina, lai caurules 

no iekšpuses būtu tīras, sausas un tajās nebūtu svešķermeņu. Lai cauruļu galos izvairītos no 

izolācijas materiāla bojāšanas, pirms metināšanas izolācija jāapsedz vai jāaizsargā pret 

pārkaršanu. Tūlīt pēc metināšanas aizsargmateriāli jānovāc un jāpārbīda iepriekš uzvilktā PE 

uzmava pāri savienojuma vietai. 

Tērauda šuvju elektrometināšana jāveic atestētam metinātājam un pēc tehnoloģijas, kas 

atbilst standarta LVS EN ISO 15607 prasībām. Metinājuma šuvju kvalitāti pārbaudīt 

atbilstoši starp pasūtītāju un izpildītāju iepriekš saskaņotiem noteikumiem. 

Obligāta ir trases hidrauliskā pārbaude. 

 

 9. Rūpnieciski izolētu ventiļu un servisa krānu montāža  

Izolēti vārsti tiek montēti, sametinot darba caurules un izolācijas savienojuma vietas. 

Montāžas shēmai jānodrošina ērta piekļūšana vārsta vadības mehānismam, tādēļ vārstus 

uzstāda kolektoru akās. Noslēgierīces un balansēšanas vārstus jānoizolē tā, lai uz to virsmas 

neveidotos kondensāts. Veicot metināšanas darbus, vārstam jābūt atvērtā stāvoklī, lai 

samazinātu blīvējumu bojājuma iespējamību. 

Pēc trases montāžas un cauruļvadu skalošanas ieteicams veikt vārstu pārbaudi pilnībā 

aizverot un atverot tos. 

 

 10. Tranšejas aizbēršana 

 Cauruļvadus novietot tranšejā uz noblīvētas smilšu pamatnes, ievērojot starpcauruļu 

attālumus un attālumus starp caurulēm un tranšejas malām. Izvietot kompensācijas spilvenus. 

No tranšejas aizvākt  pagaidu paliktņus un citus priekšmetus. Tranšeja jāaizber pakāpeniski 

vairākos slāņos. Pirms nākamā slāņa uzbēršanas iepriekšējais slānis pilnībā jāsablīvē. Slāņa 

maksimālais biezums, ja sablīvēšanu veic nemehanizēti ir 150 mm, mehanizēti 300 mm. 

Izmantot smiltis, kas nesatur šķembas, akmeņus, augu paliekas. Projektā norādītā dziļumā 
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uzstādīt signalizācijas (ne mazāk kā 100 mm virs apvalkcaurules) novietot signalizācijas 

lentas virs katra cauruļvada ja diametrs > 200 un vienu virs abiem ja < 200 mm un nostiprināt 

uzberot smiltis. 

 Atlikušo tranšejas daļu aizber ar izrakto grunti. Pēc tranšejas  aizbēršanas jāveic rūpīga 

grunts blietēšana (vismaz līdz 97% no maksimālā blīvuma sausā stāvoklī). Mehanizēto trases 

noblīvēšanu var veikt, ja tranšejas aizpildījuma slānis sasniedzis 200 mm virs 

apvalkcaurulēm. Pēc tranšejas aizbēršanas veikt trasei piegulošās teritorijas labiekārtošanas 

darbus. 

 Pēc metināšanas darbu nesagraujošās kontroles visa trase tiek pakļauta hidrauliskajai 

pārbaudei – iespējams pa etapiem – ar spiedienu , kas pārsniedz maksimālo darba spiedienu 

1,5 reizes. Pārbaudāmā posma cauruļu gali tiek aizmetināti vai noslēgti ar piemērotu  

palīgierīci. Hidrauliskajai pārbaudei jāizmanto saspiests gaiss. Pārbaudes spiediens nedrīkst 

samazināties vairāk kā par 5 % no pārbaudes spiediena. Ieteicams spiedienu mērīt sistēmas 

zemākajā vietā. Ja tiek konstatēts spiediena kritums, tad jāveic atkārtota pārbaude ar aukstu 

ūdeni. Ja tiek konstatēta noplūde, attiecīgā vieta jāizgriež un atkārtoti jāsametina. Spiediena 

pārbaude jāatkārto. Hidraulisko pārbaudi veikt pēc visu veidgabalu montāžas un metināšanas, 

bet pirms savienojumu montāžas pasūtītāja pārstāvja klātbūtnē un uzraudzībā. Rezultātus 

ieprotokolēt. 

Trases izbūvi, hidraulisko pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt atbilstoši Latvijas 

būvnormatīviem un rūpnieciski izolētu cauruļu sistēmas karstā ūdens tīkliem POLIURS 

kataloga AI 9.05 prasībām. 

 

11. Darbu veikšanas prasības 

 Darbuzņēmējam ir jāiepazīstas ar visu Tehniskā projekta, Projektēšanas uzdevuma un 

Darbu veikšanas apraksta dokumentāciju kopumā, jo arī citās projekta un aprakstu sadaļās 

var būt aprakstītas prasības, kuras attiecas uz inženiertehniskām komunikācijām un 

elektriskām instalācijām. Gadījumā, ja Darbuzņēmējs vēlas principiāli mainīt projektā 

paredzētos risinājumus vai materiālus, izmaiņas autoruzraudzības kārtībā jāsaskaņo ar 

Projekta autoru un Pasūtītāju. 

 Visiem pielietotajiem materiāliem, iekārtām un agregātiem ir jāatbilst Latvijā 

adaptēto harmonizēto Eiropas standartizācijas komitejas (CEN) standartu prasībām un tiem ir 
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jābūt ar CE atbilstības marķējumu. Šai marķēšanai ir jābūt atbilstoši Latvijas Republikas 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 181 (no 30.04.2001.). 

Darbuzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par to, lai projekts tiktu realizēts augstā kvalitātē, 

ievērojot tehnoloģijas prasības un pareizas montāžas metodes. Tāpat Darbuzņēmējs ir 

atbildīgs par to, lai darbus veiktu atbilstošas kvalifikācijas personāls, kas nodrošināts ar 

nepieciešamo tehniku, tehnoloģiju un instrumentiem. 

Darbuzņēmējam jānodrošina būvlaukumā atbildīgais darbu vadītājs, kurš ir spējīgs 

komunicēt un darbuzņēmējs ir atbildīgs par darbu koordināciju un sadarbību ar Projekta 

autoru un citiem Darbuzņēmējiem, veicot darbus Būvlaukumā sava līguma ietvaros. 

Sadarbībai ar citiem darbuzņēmējiem būvobjektā jābūt sistemātiskai, lai pirms montāžas 

darbu uzsākšanas dažādās ēkas daļās darbuzņēmēji vienotos par darbu secību.  

Visiem ieprojektētajiem un aprakstītajiem risinājumiem ir jābūt izcenotiem. 

Darbuzņēmējam izcenojumā ir jāiekļauj iekārtu tipu, to ražotāju, materiālu daudzumu un citu 

nepieciešamo informāciju.  

Darbuzņēmējam kā profesionālam montāžas darbu izpildītājam ir jāparedz izmaksas 

darbiem vai materiāliem, kas nav tieši iekļauti vai paredzēti Būvdarbu apjomu aprakstā un 

projektā, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Būvobjekta rakstura 

un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi izpildītu 

montāžas darbus un nodotu Būvobjektu ekspluatācijā noteiktajā termiņā. Izmaksās ir jāietver 

viss, kas dabiskā un loģiskā veidā pieder pie tehniskās instalācijas, neatkarīgi no tā vai tie ir 

vai nav minēti tehniskajos raksturojumos, specifikācijās un rasējumos. 

Darbu apjomi, kuri nav uzrādīti šajā dokumentā, neatbrīvo Darbuzņēmēju no 

atbildības par veiksmīgu un Pasūtītājam pieņemamu projekta realizāciju kopumā. 

Pasūtītājs nenes nekādu atbildību par projekta tehnisko pareizību, pat ja viņš ir 

apstiprinājis rasējumus, aprēķinus vai konkrētu pasūtījumu. 

Darbuzņēmējs ir atbildīgs par iekārtu, mezglu, sūkņu, cauruļvadu un armatūras 

aizsardzību pret bojājumiem un sasmērēšanu būvdarbu periodā un par aizsarg materiāla 

noņemšanu. Nododot instalācijas, tās ir jānoslauka un jānotīra.  

Visi iestrādei paredzētie materiāli un iekārtas, pirms to piegādes būvlaukumā 

jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi. Visiem materiāliem un iekārtām jābūt jauniem un atlasītiem, 

lai tie atbilstu specifikācijās norādītajiem.  
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Mazākas detaļas, tādas kā āķi, skrūves, bultskrūves, daļas un citas lietas, ka dabiski 

un loģiski pieder instalācijai, jāpiegādā un jāuzstāda bez papildus izmaksām, pat ja tās nav 

minētas specifikācijās vai norādītas rasējumos. Bultskrūvju ieskrūvēšana un caurumu urbšana 

skrūvēm jābūt ietvertai piedāvājumā.  

 

12. Prasības 

Saskaņošana (Koordinācija) 

CAT tīklu būvuzņēmējam jāsaskaņo sekojoši jautājumi: 

1. Cauruļvadu iekļaušanās objekta struktūrā. 

2. Automatizācijas sistēmas funkcionēšana, regulēšana un vadība (kontrole). 

3. Agregātu elektriskās jaudas. 

Uzmanība jāpievērš: 

1. Darbiem, kuri saistīti ar atklātu uguni. 

2. Darba aizsardzības ievērošana darba laikā. 

3. Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana. 

4. Darbi, kuri saistīti ar celtniecības darbiem, piem. tādi kā centrālo dzesētāju pamatu 

izbūve.  

Jābūt iekļautiem izdevumiem, kuri saistīti ar šāda veida darbiem. 

Visiem materiāliem jābūt jauniem un atlasītiem, lai tie atbilstu specifikācijās norādītajiem. 

Būvmontāžas uzņēmumam, jāiesniedz ieteikto materiālu brošūras vai paraugi, pasūtītājam, 

projekta autoram un tehniskajam uzraugam apstiprināšanai.. 

Sistēmas izveidē jāizmanto rūpnieciski izgatavotus cauruļvadus un veidgabalus, kā arī 

rūpnieciski izgatavotas citas iekārtas un materiālus. 

Visas elektroiekārtas un cauruļvadus paredzēts sazemēt. 

Marķēšana un testēšana 

Visiem tekstiem ir jābūt latviešu valodā. 

Marķēšanas elementi tiek izvietoti viegli redzamās vietās. 

Visām instalācijām ir jābūt marķētām. Marķējumam ir jāatbilst izpildrasējumu 

apzīmējumiem. Marķējums apslēptajiem elementiem, piem. kolektoru akās, tiek veikts 

redzamās vietās, apkalpojamo lūku vai elementu tuvumā. 
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Simboli un marķēšanas plāksnes 

Jābūt izgatavotiem no metāla vai plastmasas ar iegravētiem, viegli salasāmiem, burtiem uz 

gaišas pamatnes. Plāksnītes tiek piestiprinātas uz stabiņiem ar skrūvju vai kniežu palīdzību, 

vai izmantojot ķēdīti un āķi.   

Vārstu marķēšana 

Noslēgvārsti, vienvirziena vārsti, regulējošā armatūra, drošības vārsti tiek marķēti ar 

plāksnītēm, uz kurām norāda energonesēju, sistēmas un elementa apzīmējumu. 

Marķējumam ir jāatbilst numerācijai, kura tiek lietota izpildokumentācijas shēmās.  

Cauruļvadu marķēšana 

Tiek marķēti ar apzīmējumu plāksnīti vai lentu. Marķēti tiek komponenti un pieslēgumi. 

Tekstam ir jānorāda informācija par sistēmu, sistēmas raksturs (piem. turpgaita), sistēmas 

apzīmējums. Plūsmas virziens tiek norādīts ar bultiņu.  

Regulējošās armatūras marķēšana 

Vārsti un komponenti tiek marķēti ar apzīmējumiem, kuri norādīti izpilddokumentācijā un 

norāda sistēmu un numuru. 

Regulēšana un testēšana 

Testi tiek veikti atbilstoši sistēmu funkcionalitātei un savstarpējam balansējumam. 

Regulēšana un balansēšana tiek veikta pirms sistēmas nodošanas. 

Visi mērījumu rezultāti tiek apkopoti mērījumu protokolos, pirms sistēmas nodošanas. 

Protokolā ir jānorāda mērīšanas metode.  

 

Dokumentācija 

Būvuzņēmējam jāizstrādā un jāiesniedz izpilddokumentācija ar instrukcijām skaidri salasāmā 

valsts valodā.  

Darba dokumentācijā jāietilpst: 

• Izpildrasējumiem; 

• Regulēšanas ziņojumiem; 

• Lietošanas instrukcijām, aprakstiem; 

• Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatām; 

• Sistēmu pieņemšanas un nodošanas aktiem. 

Izpildrasējumi 
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Būvuzņēmējam jāpiestāda zīmējumi tā, kā tiek būvēts no saviem paša zīmējumiem. 

Zīmējumi jāpārskata pēc katra darba izpildīšanas un jāsatur visas izmaiņas, par kurām ir 

tikusi panākta vienošanās darbu izpildes gaitā. Jāizstrādā un jāiesniedz savienojumu 

(metināto, lodētu u.c.) vietu shēma. 

Pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā būvuzņēmējam jāveic lietotāja instruktāža par 

sistēmas darbību, regulāciju un pareizu ekspluatāciju.  

 

 

 

Būvprojekta daļas vadītājs:      O. Baltiņš 


