
LĪGUMA PROJEKTS 
 

RPA „Rīgas gaisma” piešķirtais Līguma reģ.Nr. RG-18-31-lī 

SIA „Triveko” piešķirtais Līguma reģ.Nr. _________________ 

 

Rīgā                                                  2018.gada 15.maijā 

 

Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas gaisma”, Brīvības ielā 145, Rīgā, LV-1012, direktora Jāņa 

Drulles personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Rīgas domes 2010.gada 14.decembra nolikumu Nr.84, 

“Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2016.gada 

8.novembra lēmumu Nr.4449 “Par Jāņa Drulles iecelšanu Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas gaisma” 

direktora amatā” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no vienas puses un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Triveko”, reģistrācijas numurs 40003827555, Ieriķu iela 9A-

15, Rīga, LV-1084,  valdes locekļa Valērija Kasperuka personā (turpmāk tekstā – Uzņēmējs) no otras 

puses (turpmāk tekstā abas kopā sauktas Puses), pamatojoties uz Rīgas pašvaldības aģentūru „Rīgas 

gaisma” rīkotā iepirkuma „Apgaismojuma elektriskā tīkla izbūves tehniskā projekta izstrāde un izbūves 

darbu veikšana Rudzu ielā posmā no Jaunciema gatves līdz Nr.46 un Arāju ielā, Rīgā”, iepirkuma id.Nr. 

RG 2018/05/M, turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem, noslēdz sekojošu Līgumu (turpmāk tekstā – 

Līgums): 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt apgaismojuma elektriskā tīkla izbūves tehniskā 

projekta izstrādi un izbūves darbus (turpmāk tekstā – Darbi) Rudzu ielā posmā no Jaunciema gatves 

līdz Nr.46 un Arāju ielā, Rīgā, atbilstoši Darba tāmei (1.pielikums), dotajam darba uzdevumam 

(2.pielikums) un darbu izpildes grafikam (. 

1.2. Darbu veikšanas vieta: Rudzu ielā posmā no Jaunciema gatves līdz Nr.46 un Arāju ielā, Rīgā 

(turpmāk tekstā – Objekts). 

1.3. Puses vienojas, ka Darba tāmē ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskā projekta izstrādi, 

saskaņošanu, nepieciešamo atļauju saņemšanu, satiksmes organizāciju, materiālu piegādi, darbu 

veikšanu, būvgružu aizvākšanu uc.. 

 

2. Līguma summa un samaksas kārtība 

2.1. Kopējā Līguma summa par šajā Līgumā paredzēto Darbu kvalitatīvu izpildi ir 109407,58 EUR 

(viens simts deviņi tūkstoši četri simti septiņi eiro un 58 centi), kas sastāv no summas bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN) – 90419,49 EUR  (deviņdesmit tūkstoši četri simti 

deviņpadsmit eiro 49 centi) un PVN summas – 18988,09 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti 

astoņdesmit astoņi eiro un 09 centi). 

2.2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un Uzņēmēja izsniegtā 

rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Uzņēmēja norādīto bankas kontu, samaksā 

avansu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās summas, kas ir 21881,52 

EUR (divdesmit viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit viens eiro un 52 centi), kas sastāv no 

summas bez PVN – 18083,90 EUR (astoņpadsmit tūkstoši astoņdesmit trīs eiro un 90 centi) un  

PVN summas 21% apmērā -  3797,62 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti deviņdesmit septiņi eiro un 62 

centi). 

2.3. Pasūtītājs, pēc tam, kad Uzņēmējs iesniedzis aktu par visu šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildi un 

atbilstošu rēķinu, saskaņā ar Līguma 2.6.punkta apakšpunktos noteikto kārtību, samaksā 

Uzņēmējam atlikušo Līguma summu, kas sastāda 87526,06 EUR (astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci 

simti divdesmit seši eiro un 06 centi), kas sastāv no summas bez PVN – 72276,29 EUR 

(septiņdesmit divi tūkstoši divi simti septiņdesmit seši eiro un 29 centi) un  PVN summas 21% 

apmērā – 15249,47 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit eiro un 47 centi). 

2.4. Par Līgumā noteikto maksājumu samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs pārskaitījis 

maksājuma summu uz Uzņēmēja norādīto bankas kontu, ko apliecina attiecīgs maksājuma 

uzdevums. 
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2.5. Uzņēmējs maksājumu pieprasījumus (rēķinus) izraksta atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma 142.panta sestajai daļai. 

2.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

2.6.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinu, - elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.6.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem 

rēķina piegādes kanāliem: 

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto 

informācijas sistēmu (WEB API); 

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā; 

- izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā http://www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana”. 

2.6.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina 

izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

2.6.4. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) dienu laikā (izņemot 

Līguma 2.2.punktā noteikto maksājumu) no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam 

elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai 

informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

2.6.5. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

2.6.6. Izpildītājam  ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv  sekot līdzi iesniegtā elektroniskā 

rēķina apstrādes statusam; 

2.6.7. ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu 

elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir 

pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko 

rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir 

iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

 

3. Pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Pasūtītājam ir pienākums: 

3.1.1. nodrošināt apstākļus, lai Uzņēmējs varētu uzsākt Darbus šajā Līgumā noteiktajā termiņā; 

3.1.2.  nodrošināt Uzņēmējam piekļūšanu Objektam ar mērķi uzsākt un izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās 

saistības; 

3.1.3.  pieņemt no Uzņēmēja kvalitatīvi paveiktos Darbus un veikt maksājumus šajā Līgumā noteiktajā 

kārtībā; 

3.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

3.2.1. nepieciešamības gadījumā dot norādījumus Uzņēmējam saistībā ar Darbu izpildi; 

3.2.2.  nepieņemt veiktos Darbus, ja tie veikti nekvalitatīvi vai arī to izpildē nav ievērotas Pasūtītāja 

prasības, par to sastādot defektu aktu; 

3.2.3.  ierasties Objektā jebkurā laikā, lai veiktu Uzņēmēja darbu kontroli un iepazītos ar Darbu norises 

gaitu; 

3.2.4.  pieprasīt no Uzņēmēja sniegt paskaidrojumus par Darbu procesu, termiņu ievērošanu, problēmām, 

kas Uzņēmējam radušās Darbu izpildes laikā, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar šī Līguma 

izpildi. 

3.3. Pasūtītājs nevar atteikties no šī Līguma izpildes, izņemot gadījumus, kas paredzēti šajā Līgumā. 

3.4. Pasūtītājs nevar atteikties no Līgumā paredzēto maksājumu veikšanas, izņemot gadījumus, kas 

paredzēti šajā Līgumā. 

3.5. Uzņēmēja pienākumi: 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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3.5.1.  veikt darbus atbilstoši materiālu  ražotāju izstrādātajai tehnoloģijai, Pasūtītāja prasībām un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šāda tipa Darbu 

veikšanu; 

3.5.2.  uzsākt Darbus atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī 

Līguma parakstīšanas; 

3.5.3.  nodrošināt Pasūtītāja pārstāvim, ka arī citā personām, kuras veic Darbu izpildes uzraudzību brīvu 

un drošu piekļuvi Objektam jebkurā laikā; 

3.5.4.  nodrošināt šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildei visu nepieciešamo atļauju saņemšanu; 

3.5.5.  nodrošināt visu nepieciešamo tehniku, iekārtas, instrumentus, ekipējumu, mehānismus un 

transportu, kas nepieciešams Darbu veikšanai; 

3.5.6.  veikt Objekta sakārtošanas un uzkopšanas darbus gan pēc Darbu pabeigšanas; 

3.5.7.  sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu pēc Pasūtītāja pieprasījuma; 

3.5.8.  nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu Darbu izpildi; 

3.5.9. sadarboties ar Pasūtītāja norādītajiem konsultantiem un ekspertiem, kā arī sniegt tiem visu 

nepieciešamo informāciju, kas tiem nepieciešama savu pienākumu veikšanai; 

3.5.10. nekavējoties informēt Pasūtītāju par pārkāpumiem, kas pieļauti Darbu izpildes procesā un kas var 

ietekmēt Darbu izpildes kvalitāti un/vai termiņus; 

3.6. Uzņēmējs uzņemas atbildību par darba drošības, darba aizsardzības, darba kārtības, sanitāro normu, 

drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības regulējošo normatīvo aktu, kā arī 

citu normatīvo aktu ievērošanu. 

3.7. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām 

personām, Uzņēmējam veicot Līgumā paredzētos darbus. 

3.8. Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu izpildē iesaistītajiem darbiniekiem un 

apakšuzņēmējiem. 

 

4. Darbu veikšanas, nodošanas un pieņemšanas kārtība 

4.1. Uzņēmējs šī Līguma 1.1.punktā paredzētos Darbus veic ne vēlāk kā līdz 2018.gada 14.augustam 

(ieskaitot), ievērojot Līgumā noteiktos termiņus. 

4.2. Gadījumos, kad Darbu izpildes gaitā rodas vai atklājas apstākļi vai iemesli, kuri Pasūtītājam un 

Uzņēmējam Līguma slēgšanas brīdī nebija zināmi un kuru dēļ Darbu pabeigšana Līgumā noteiktajā 

termiņā vai atsevišķu Darbu pabeigšana paredzētajā termiņā var kļūt neiespējama, Uzņēmējam 

nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis zināms, par to jāinformē Pasūtītājs. Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas 

par turpmāko rīcību. 

4.3. Pēc Darbu pabeigšanas un pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas 3 (trīs) darba dienu laikā 

Pasūtītāja pilnvarotajam pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai pieņemtu izpildītos Darbus. Ja Darbu 

pieņemšanas laikā tiek konstatēti defekti, nepilnības, nekvalitatīvi izpildīti darbi, neatbilstošu 

materiālu izmantošana, neatbilstība prasībām, Puses sastāda aktu, kurā norāda konstatētās nepilnības 

vai trūkumus un vienojas par to novēršanas termiņiem un kārtību. 

4.4. Konstatētās nepilnības un trūkumus Uzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. 

4.5. Atkārtota izpildīto Darbu pieņemšana notiek 3 (trīs) darba dienu laikā pēc atkārtota Darbu 

pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas brīža. 

4.6. Ja Uzņēmējs nenovērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai nepilnības un neveic nepieciešamos 

darbus, lai tos novērstu norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst trūkumus vai nepilnības 

uz sava rēķina vai pieaicināt citu izpildītāju darbu veikšanai. Šādā gadījumā Uzņēmēja pienākums ir 

3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas pilnībā atlīdzināt izdevumus un 

zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam to novēršanas gaitā. 

4.7. Darbu pieņemšanas-nodošana akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem, 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem defektiem, nepilnībām, trūkumiem 

un neatbilstībām. 

4.8. Darbu pieņemšana un nodošana notiek piedaloties Pasūtītāja un Uzņēmēja pilnvarotajām personām, 

kā arī citām personām, kuru dalība pieņemšanas-nodošana procesā ir nepieciešama, vispusīgi un 

pilnīgi apsekojot Objektu un Darbu izpildes kvalitāti. Uzņēmējs neatbild par trūkumiem, kuri 

radušies Objekta nolietojuma dēļ. 
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5. Veikto darbu garantijas 

5.1. Garantija termiņš izpildītajiem Darbiem ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, 

skaitot no dienas, kad parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts par Darbu izpildi. 

5.2. Piegādāto un uzstādīto jauno materiālu garantijas termiņš ir atbilstošs materiālu ražotāja noteiktajam 

termiņam, skaitot no Objekta pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

5.3. Uzņēmējam ir pienākums šā Līguma 5.1.punktā minētajā garantijas termiņā uz sava rēķina un šajā 

Līgumā noteiktajā kārtībā novērst visus bojājumus, kas radušies Uzņēmēja vainas dēļ, izpildot 

Darbus, tai skaitā slēptos defektus, kuri netika konstatēti parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. 

5.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Uzņēmējam. Uzņēmēja 

pienākums ir ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā, lai sastādītu konstatēto defektu aktu. 

5.5. Gadījumā, ja Uzņēmējs neierodas uz defektu aktu sastādīšanu Pasūtītāja norādītajā vietā un laikā, 

Pasūtītājam ir tiesības defektu aktu sastādīt vienpusēji un tas ir saistošs Uzņēmējam. Par akta 

sastādīšanu tiek paziņots Uzņēmējam. 

5.6. Garantijas laikā Uzņēmējs trūkumus un nepilnības novērš par saviem līdzekļiem un uz sava rēķina. 

Par defektu novēršanas kārtību un termiņu Puses vienojas atsevišķi, sastādot rakstisku vienošanos. 

5.7. Ja Uzņēmējs nenovērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai nepilnības un neveic nepieciešamos 

darbus, lai tos novērstu norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības novērst trūkumus vai nepilnības 

uz sava rēķina vai pieaicināt citu izpildītāju darbu veikšanai. Šādā gadījumā Uzņēmēja pienākums ir 

3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas pilnībā atlīdzināt izdevumus un 

zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam to novēršanas gaitā. 

 

6. Pušu atbildība 

6.1. Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt pienācīgu izpildīto Darbu kvalitāti  atbilstoši Darbu tāmei, kā arī 

ievērot Darbu izpildes termiņus.  

6.2. Ja Uzņēmējs neievēro savstarpēji saskaņoto Darbu izpildes termiņu, Pasūtītājs aprēķina līgumsodu 

0,1 % (procenta desmitā daļa) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, ko 

atskaita no kopējās Līguma summas. 

6.3. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Uzņēmējam līgumsodu 

0,1% (procenta desmitā daļa) apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, 

pamatojoties uz Uzņēmēja iesniegtu rēķinu. 

6.4. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes. 

6.5. Ja kāda no Pusēm ir tiesīga un vēlas prasīt no otras Puses līgumsoda samaksu, tā iesniedz otrai Pusei 

attiecīgu rēķinu par līgumsoda summu, kas apmaksājams 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina 

saņemšanas. 

6.6. Puses ir atbildīgas par Līguma nepildīšanu vai nepienācīgu tā pildīšanu, kā arī par otrai Pusei 

nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku darbības vai bezdarbības, 

kā arī rupjas neuzmanības, ļauna nolūka izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Vainīgā puse 

atlīdzina otrai pusei radušos zaudējumus. 

6.7. Ja Pasūtītājs vai Uzņēmējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus 

izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, blokāde, streiks, 

valsts varas vai tās pārvaldes institūciju darbības, puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma 

saistību neizpildīšanu un izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto 

apstākļu izraisīto aizkavēšanos. 

6.8. Puse kura nespēj pildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ 

nekavējoties par to paziņo otrai Pusei, tiklīdz šādi apstākļi ir iestājušies vai Puse par tiem uzzinājusi. 

6.9. Puse nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies otrai Puse nepārvaramas varas apstākļu dēļ. 

 

7. Strīdu risināšanas kārtība 

7.1. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties Līguma izpildes gaitā, puses risina savstarpēju 

sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā vienošanos panākt nav iespējams, tad strīds izšķirams tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 
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8. Līguma spēkā esamība 

8.1. Šis Līgums ir spēkā no brīža, kad to parakstījuša abas Puses. 

8.2. Šis Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad abas Puses ir pilnībā izpildījušas ar šo Līgumu uzņemtās 

saistības vai līdz brīdim, kad Līgums tiek izbeigts. 

 

9. Līguma grozījumi 

9.1. Līgums vai tā pielikumi var tikt izmainīti vai papildināti tikai pēc Pušu savstarpējās vienošanās. 

9.2. Visas izmaiņas vai papildinājumi Līgumā vai tā pielikumos tiek noformēti rakstveidā un pēc 

abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

 

10. Līguma izbeigšana, līguma darbības apturēšana 

10.1. Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, iepriekš par to rakstveidā brīdinot Uzņēmēju, 

sekojošos gadījumos: 

10.2.1. ja Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas nav uzsācis šajā Līgumā 

paredzētos darbus; 

10.2.2. ja Uzņēmējs pārkāpj citus šī Līguma noteikumus, un šāds pārkāpums nav novērsts 3 (trīs) darba 

dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja. 

10.3.  Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Uzņēmēju par kvalitatīvi izpildītajiem 

Darbiem. Samaksa apmēru par izpildītajiem darbiem Uzņēmējs norāda Pasūtītājam iesniedzamajā 

rēķinā un Pasūtītājs iesniegto rēķinu apmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas 

dienas. Ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par piestādīto rēķinu, Pasūtītājs par to paziņo Uzņēmējam 3 

(trīs) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Ja Puses nepanāk vienošanos par rēķinā 

minēto maksājumu veikšanu 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas, Puses 

pieaicina neatkarīgu ekspertu, kura atzinums Pusēm ir saistošs. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā 

no eksperta atzinuma saņemšanas apmaksā Uzņēmēja piestādīto rēķinu tādā apmērā, kādā 

izpildāmās saistības atzinis pieaicinātais eksperts. 

10.4. Līguma izbeigšanas gadījumā, Uzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā nodod Darbus Pasūtītājam un 

atbrīvo Objektu. 

 

11. Citi noteikumi 

11.1. Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Uzņēmējam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi 

pārņem viņu tiesības un pienākumus. 

11.2. Pasūtītājs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē RPA „Rīgas gaisma” Tehniskais 

direktors Edmunds Krēsle, e-pasts: Edmunds.Kresle@riga.lv, telefons: 67037664, 26474013, fakss: 

67372080. 

11.3. Uzņēmējs Līguma izpildes kontrolei kā atbildīgo personu nozīmē SIA „Triveko” valdes locekli 

Valēriju Kasperuku , telefons: 29539164, e-pasta adrese: triveko@inbox.lv.  

11.4. Puses apņemas nekavējoties viena otrai paziņot par adrešu, telefona un faksa numuru maiņu, bankas 

rekvizītu un citas svarīgas informācijas izmaiņām. 

11.5. Ja kāda no Pusēm neizpilda šī Līguma 11.4.punkta nosacījumus, otra Puse ir pilnībā izpildījusi 

savas saistības, lietojot šajā Līgumā norādīto informāciju par otru Pusi. 

11.6. Šajā Līgumā izveidotais sadalījums pa daļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams 

tikai atsaucēm un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu tulkošanai. 

11.7. Līgums sastāv no Līguma teksta uz  6 (sešām) lapām. Līgumam tā parakstīšanas dienā pievienoti 

sekojoši pielikumi: 

11.7.1. 1.pielikums – Tāme uz 2 (divām) lapām; 

11.7.2. 2.pielikums – Darba uzdevums uz 2 (divām) lapām; 

11.7.3. 3.pielikums – Darbu izpildes grafikas uz 1 (vienas) lapas; 

11.7.4. 4.pielikums – Tehniskā specifikācija LED gaismekļiem uz 2 (divām) lapām; 

11.7.5. 5.pielikums - Tehniskā specifikācija balstiem uz 2 (divām) lapām. 
 

 

mailto:Edmunds.Kresle@riga.lv
mailto:triveko@inbox.lv
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12. Pušu adreses un rekvizīti 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

NMR kods Nr. 90011524360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

 

Tālrunis: 67371185, Fakss: 67372080 

e-pasts: rg@riga.lv 

 

Banka: AS “Luminor Bank” 

Bankas kods: NDEALV2X 

Norēķinu konts: LV02NDEA0021200020010 

 

 

 

 

Direktors _____________________ /J.Drulle/ 

  

UZŅĒMĒJS: 

SIA „TRIVEKO” 

Vienotais reģ. Nr. LV40003827555 

Stārķu iela 6-15, Rīga, LV-1084 

 

Banka: AS Swedbank 

Bankas kods: HABALV22 

Norēķinu konts: LV69HABA0551023645726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis  ______________  /V.Kasperuks/ 

 

mailto:rg@riga.lv


1.pielikums 

pie 2018.gada 15.maija Līguma Nr. RG-18-31-lī / ____________ 

 

 

TĀME 

„Apgaismojuma elektriskā tīkla izbūves tehniskā projekta izstrāde un izbūves darbu veikšana Rudzu ielā posmā no Jaunciema gatves līdz Nr.46 un 

Arāju ielā, Rīgā” 

 

Darba uzdevums: Apgaismojuma elektriskā tīkla izbūves tehniskā projekta izstrāde un izbūves darbu veikšana 

Objekts: Rudzu ielā posmā no Jaunciema gatves līdz Nr.46 un Arāju iela, Rīgā 

  Darba nosaukums Mērvienība Daudzums 
Vienības izmaksas, EUR Kopējās izmaksas, EUR 

Kopā, EUR 
Materiāli Darba alga Mehānismi Materiāli Darba alga Mehānismi 

  Montāža                   

1 Balsta vietas aizzīmēšana gb 51  0,00 3,80  0,00 0,00 193,80 0,00 193,80 

2 Balsts metāla konisks gb 51  140,00  25,00 40,00  7140,00  1275,00  2040,00  10455,00 

3 Kronšteins gb 51  39,00  5,00 10,00  1989,00 255,00  510,00 2754,00 

4 Balsta numerācija gb 51 0,50  3,60 0,00  25,50 183,60 0,00  209,10 

5 Kabeļu trases nospraušana m 1650 0,07 0,11 0,00  115,50  181,50 0,00 297,00 

6 Ceļazīmes, nožogojumi gb 20  12,00 3,60 0,45 240,00 72,00 9,00 321,00 

7 Tranšejas - bedres kompleksa apsekošana gb 30  0,00 15,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 

8 Kabeļa aizsargcaurule 75mm (450 Nm) m 1650  0,78  0,40 0,20 1287,00 660,00 330,00 2277,00 

9 Kabelis AXMK  4x25mm2 zemē m 1650 2,11 4,80 1,00 3481,50 7920,00 1650,00 13051,50 

10 Kabelis NYY-J  4x6 pievienojumā zemē m 204 2,63  5,00  1,00 536,52  1020,00 204,00  1760,52 

11 Kabeļa gala apdares 502K046 gb 105  3,69 8,50 2,00 387,45 892,50 210,00  1489,95 

12 Kabeļa birka gb 26 0,19 2,50 0,00 4,94 65,00 0,00 69,64 

13 Barošanas punkta izbūve gb 1 2500,00 250,00 24,98 2500,00 250,00 24,98 2774,98 

14 Kabeļskapis RG-7 gb 6  183,27 12,00 6,00 1099,62 72,00 36,00 1207,62 

15 El.sadale balstā ar automātu metāla balstam gb 51  15,64 3,89 8,73 797,64 198,39 445,23 1441,26 

16 Sazemējuma ierīkošana gb 51  2,50 3,89 0,00 127,50 198,39 0,00 325,89 

17 Elektrosadales numerācija gb 6 0,30 3,68 0,00 1,80 22,08 0,00 23,88 

18 Nozarojuma uzmava MM-5-GD gb 51  45,82 25,00 4,04 2336,82 1275,00 206,04 3817,86 

19 Spaiļu gredzens gb 51  24,18 0,00 0,00 1233,18 0,00 0,00 1233,18 

20 Strāvas pārtraucējs  gb 60 2,73 0,00 0,00 163,80 0,00 0,00 163,80 

21 Kabelis NYY J  3x1,5 pa balstu m 550 0,62 0,38 0,54 341,00 209,00 297,00 847,00 

22 Spaile savienošanas FTC KA502 gb 255  4,56  0,00  0,00  1162,80 0,00 0,00 1162,80 

23 Gaismas ķermenis LED (75W) gb 51  298,11 5,50 12,00 15203,61 280,50 612,00 16096,11 

24 Grunts izstrāde ar kompresoru m3 60 0,00 8,00 1,80 0,00 480,00 108,00 588,00 

25 Palīgmateriāli kom 1  250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 
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26 Līnijas ieslēgšanas sagatave un pārbaude gb 6  0,00 6,40 2,80 0,00 38,40 16,80 55,20 

27 
Izgāztuves pakalpojumi ar būvgrūžu 
mehānisko iekraušanu m3 70 0,00 4,80 2,80 0,00 336,00 196,00 532,00 

28 Elektriskie mērījumi, izpildzīmējumi st 60  0,00 7,50 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00 

29 Grunts planēšana m2 2400 0,00 1,17 0,50 0,00 2808,00 1200,00 4008,00 

30 Zālāja atjaunošana m2 1800 0,21 0,72 0,30 378,00 1296,00 540,00 2214,00 

  KOPĀ          40803,18 21082,16 8635,05 70520,39 

  Beztranšejas asfalta parējas metode (šurfēšana) m 20             1000,00 

  Topogrāfija un Tehniskais projekts obj. 1             6000,00 

  Ģeodēzija obj. 1              490,00 

  Kontrolkartēšana obj. 1             920,00 

  AS Sadales tīkls pieslēgums (T-59006) In=40A gb 1              5000,00 

  Virsizdevumi (____%)                  1410,41 

  t.sk. Darba aizsardzība                  465,43 

  Sociālais nodoklis 24,09 %                   5078,69 

  KOPĀ                KOPĀ: 90419,49 

         PVN 21% 18988,09 

         Pavisam: 109407,58 

 
 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

 

 

 

 

Direktors _____________________ /J.Drulle/ 

  

UZŅĒMĒJS: 

SIA „TRIVEKO”  

reģ. Nr. LV40003827555, Stārķu iela 6-15, Rīga, LV-1084 

 

 

 

 

Valdes loceklis  ______________  /V.Kasperuks/ 
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2.pielikums 

pie 2018.gada 15.maija Līguma Nr. RG-18-31-lī / ____________ 

 

 

DARBA UZDEVUMS 

„Apgaismojuma elektriskā tīkla izbūves tehniskā projekta izstrāde un izbūves darbu veikšana 

Rudzu ielā posmā no Jaunciema gatves līdz Nr.46 un Arāju ielā, Rīgā” 

 

 

1. Uzsākot projektēšanas darbus, jāsaņem Rīgas pilsētas būvvaldē plānošanas un arhitektūras 

uzdevumu, visu ieinteresēto komunikāciju turētāju tehniskos noteikumus. 

 

2. Ielu funkcionālā apgaismojuma nodrošinājumam ir jāparedz ielu apgaismojuma komunikāciju izbūvi 

ielu sarkano līniju robežās, tai skaitā balstu uzstādīšana ar atbilstošu parametru gaismekļiem. 

 

3. Apgaismojuma komunikāciju pieslēgumam jābūt īstenotam no centralizētajiem pilsētas ielu 

apgaismojuma tīkliem, nepieciešamības gadījumā veicot pieslēgumu A/S „Sadales tīkls” 

elektroapgādes punktiem, iepriekš saņemot A/S „Sadales tīkls” tehniskos noteikumus. Barošanas 

punkta izbūve ietver vadības sadales montāžu, attālinātās vadības sistēmas montāžu un 

programmēšanu, aizsargiekārtu, magnētisko palaidēju montāžu, kabeļu komutāciju. 

 

4. Izvēlētā apgaismojuma risinājuma rezultātiem jābūt pamatotiem ar gaismas aprēķina rezultātiem. 

 

5. Ekspluatācijas prasības gaismekļiem – atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām. Balsti 

metāliski cinkoti - atbilstoši tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.  

 

6. Projektam jābūt izstrādātam atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām izdotam plānošanas un 

arhitektūras uzdevumam, saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna izstrādāta atbilstoši Ministru kabineta 24.04.2012. 

noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes 

noteikumi” un Rīgas domes 06.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.88 „Rīgas pilsētas teritorijas 

augstas detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskās informācijas aprites saistošie 

noteikumi”. Apgaismojuma elektrotīklu projektēšanas darbi veicami saskaņā ar Ministru kabineta 

28.12.2004. noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, 

ciemos un lauku teritorijās”. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar 

minētajām darbībām. 

 

7. Projektam jābūt izstrādātam, ievērojot šādu normatīvo aktu prasības: 

1) Administratīvā procesa likums; 

2) Būvniecības likums; 

3) Aizsargjoslu likums;  

4) Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

5) Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam; 

6) Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi”;  

7) Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi”; 

8) Rīgas domes 06.07.2010. saistošajie noteikumi Nr.88 „Rīgas pilsētas teritorijas augstas 

detalizācijas topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfiskās informācijas aprites saistošie 

noteikumi”. 
 

8. Paredzēti darbi jāveic atbilstoši materiālu ražotāju izstrādātajai tehnoloģijai, Pasūtītāja prasībām un 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī citiem 

normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz šāda tipa Objektu būvniecību. 
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9. Veicot darbus jānodrošina darbam nepieciešamos apstākļus, nodrošinot elektroenerģijas pieslēgumu, 

ūdeni, kanalizāciju un citus komunālos pakalpojumiem, ja tādi nepieciešami. 

 

10. Veicot darbus jānodrošina visu nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņojumu saņemšana no 

Valsts un pašvaldības iestādēm. 

 

11. Veikt Objekta sakārtošanas un uzkopšanas darbus pēc darbu pabeigšanas, savācot un izvedot 

būvgružus, iekārtas, instrumentus, mehānismus, inventāru. 

 

12. Izvietot ceļazīmes un nožogojumus atbilstoši izstrādātajam kustības organizācijas plānam projekta 

realizācijā. 

 

13. Ja nepieciešams, par saviem līdzekļiem nodrošināt Objekta diennakts apsardzi. 
 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

 

 

 

 

Direktors _____________________ /J.Drulle/ 

  

UZŅĒMĒJS: 

SIA „TRIVEKO” 

Vienotais reģ. Nr. LV40003827555 

Stārķu iela 6-15, Rīga, LV-1084 

 

 

 

 

Valdes loceklis  ______________  /V.Kasperuks/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

4.pielikums 

pie 2018.gada 15.maija Līguma Nr. RG-18-31-lī / ____________ 

 

DARBU IZPILDES GRAFIKS 

„Apgaismojuma elektriskā tīkla izbūves tehniskā projekta izstrāde un izbūves darbu veikšana 

Rudzu ielā posmā no Jaunciema gatves līdz Nr.46 un Arāju ielā, Rīgā” 
 

 
 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

 

 

 

Direktors _____________________ /J.Drulle/  

UZŅĒMĒJS: 

SIA „TRIVEKO” 

Vienotais reģ. Nr. LV40003827555 

Stārķu iela 6-15, Rīga, LV-1084 

 

 

 

Valdes loceklis  ______________  /V.Kasperuks/ 
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4.pielikums 

pie 2018.gada 15.maija Līguma Nr. RG-18-31-lī / ____________ 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Gaismas ķermenis LED (75W) – Tāmes 23.pozīcija) 

 
LED gaismekļi līdz 75 W  

N.p.k. Parametrs Pieprasīts 

 Gaismekļa nosaukums/modelis: STORK Litle brother 

 Gaismekļa ražotājs: VIZULO 

 Gaismekļa izgatavošanas gads: 2018.gads 

 Gaismekļa garantijas laiks: 
5 gadi, skaitot no objekta nodošanas 

ekspluatācijā dienas 

 1. Tehniskās prasības  

1.1. Gaismas avota tips: 4000k 

1.2. Gaismas plūsmas veids: Asimetriska ielas optika 

1.3. Gaismekļa korpusa izpildījums: Liets alumīnijs 

1.4. Gaismekļa aizsardzības klase (IP), ne mazāka kā: IP66 

1.5. Gaismekļa triecienizturības klase (IK), ne mazāka kā: IK08 

1.6. Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā: 8,55 kg 

1.7. Gaismekļa saderība ar balsta vai konsoles gala diametru 
Uz sāna konsoles: 

Ø (diametrs) 40÷60mm 

1.8. Darba temperatūras diapazons -40°C - +50°C 

1.9. Aizsardzība pret zibens triecienu: Jā 

1.10. Gaismekļa stiprināšanas veids Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm 

1.11. Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā: 129 Lm/W 

1.12. 
Sistēmas faktiskā gaismas plūsma, ieskaitot optikas zudumus, ne 

mazāka kā: 
8396 Lm 

1.13. Gaismas krāsas izšķirtspēja (CRI), ne mazāka kā: 70% 

1.14. Automātiskās dimmēšanas sinhronizācija: Ar elektriskās barošanas padevi 

1.15. Gaismas plūsmas dimmēšanas iekārtas papildus prasības: 
Iekārta ir rūpnieciski integrēta gaismekļa 

korpusā gaismekļa ražošanas procesā 

1.16. Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais: 200 ÷ 240V 

1.17. Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598: I (pirmā) 

1.18. Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā: 

spriegums N/L – 6kV 

Maksimālais spriegums 

P/(N/L) -  6kV. 

1.19. Kopējā elektriskā patērējamā jauda, ne vairāk kā: 65 W 

1.20. Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā: 0,92 

1.21. Jaudas faktors (Cosφ), pie 100% noslodzes, ne mazāk kā: 0,96 

1.22. Gaismekļu barošanas bloka papildus tehniskās prasības: 
   Programmējams barošanas bloks ar izejas 

strāvas programmēšanas funkciju; 

     Vadības protokoli: 1-10V, DALI; 

  

   Barošanas blokā iebūvēta automātiskās jaudas 

samazināšanas funkcija līdz 50% ar soli ne 

lielāku kā 1% un ne mazāk kā 5-m laika 

intervāliem ar soli ne lielāku kā 15 minūtes. 

  
 Pretendents par saviem līdzekļiem nodrošina 

programmēšanu atbilstoši Pasūtītāja norādītajiem 

parametriem 

1.23. Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas: 
Ar gaismas avota patērējamās jaudas 

samazināšanos 

1.24. Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: 
0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no 

apgaismojamās virsmas 

1.25. Gaismekļa kalpošanas laiks ne mazāk kā: 65 000h 

1.26. Papildus prasības: 
 Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā 

elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas 

funkcija”; 

  
 Gaismekļa konstrukcijā ir iestrādāts spiedienu 

izlīdzinošs mitruma/putekļu filtrs, kas novērš 

kondensāta veidošanos gaismekļa korpusā; 

   Pieeja pie gaismas avota (gaismekļa atvēršana) 
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bez instrumenta pielietojuma, atvieglotai 

gaismekļa uzstādīšanai un apkalpošanai. 

 2. Citas prasības:  

2.1. 
Gaismekļu ražotājrūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk 

kā kvalitātes vadības sistēma ISO9001 vai ekvivalents: 
Jā 

2.2. 

Akreditētas atbilstības novērtēšanas iestādes izsniegts ENEC 

sertifikāts. Gaismekļiem jābūt ar ENEC marķējumu. ENEC ir 

elektrisko produktu kvalitātes zīme, kas apliecina atbilstību Eiropas 

Savienības drošības standartiem. 

Jā 

 

ENEC sertifikātā ir jābūt norādei, kas apliecina atbilstību attiecīgajiem 

(zemāk minētajiem)  standartiem. Pretendentam jāiesniedz dokuments, 

kas apliecina atbilstību minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts 

iesniegt jebkurā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī 

angļu valodā bez tulkojuma. 

 

2.2.1. EN 62031:2008 Jā 

2.2.2. EN 62471:2008 Jā 
2.2.3. EN 60598-1:2008 + A11:2009 Jā 
2.2.4. EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 Jā 

2.3. 
Ražotāja vai ražotāja pilnvarota pārstāvja izsniegta CE atbilstības 

deklarācija. Gaismekļiem ir jābūt ar CE marķējumu.  

Jā 

 

CE atbilstības deklarācijā ir jabūt norādei, kas apliecina atbilstību 

attiecīgajām (zemāk minētajiem)  direktīvām un Latvijas standartiem. 

Pretendentam jāiesniedz dokuments, kas apliecina atbilstību 

minētajiem standartiem. Dokumentu atļauts iesniegt jebkurā valodā, 

pievienojot tulkojumu latviešu valodā, vai arī angļu valodā bez 

tulkojuma. 

 

2.3.1. 
ES direktīva Nr. 2004/108/EK 

(elektromagnētiskā savietojamība) 

Jā 

2.3.2. 
ES direktīva Nr. 2006/95/EK 

(zemsprieguma direktīva) 
Jā 

2.3.3. 
ES direktīva Nr. 2011/65/EK 

(RoHS direktīva) 

Jā 

 
2.3.4. LVS EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 Jā 
2.3.5. LVS EN 60598-1:2009 + A11:2009 Jā 
2.3.6. LVS EN 61547:2010 Jā 
2.3.7. LVS EN 55015:2013 Jā 
2.3.8. LVS EN 61000-3-2:2015 Jā 
2.3.9. LVS EN 61000-3-3:2013 Jā 
2.3.10

. 
LVS EN 61347-2-13:2007 

Jā 

2.4. 

Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IP 

(aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību) klasi apstiprinošs testa 

protokols  

Jā 

2.5. 
Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa IK 

(triecienizturība) klasi apstiprinošs testa protokols 

Jā 

2.6. 
Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa 

EMC tests (elektromagnētiskās savietojamības novērtējums) 
Jā  

2.7. 
Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa 

trieciena tests (Shock test) saskaņā ar standartu EN 60068-2-27  
Jā 

2.8. 

Akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas izsniegts gaismekļa 

vibrācijas tests (Vibration (sinusoidal) test) saskaņā ar standartu EN 

60068-2-6 

Jā 

2.9. Piedāvātā gaismekļa LM-79-08 testa protokols Jā 
2.10. Piedāvātā gaismekļa TM-21 testa protokols Jā 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

 

 

 

Direktors _____________________ /J.Drulle/  

UZŅĒMĒJS: 

SIA „TRIVEKO” 

Vienotais reģ. Nr. LV40003827555 

Stārķu iela 6-15, Rīga, LV-1084 

 

 

 

Valdes loceklis  ______________  /V.Kasperuks/ 
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5.pielikums 

pie 2018.gada 15.maija Līguma Nr. RG-18-31-lī / ____________ 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
(Balsti – Tāmes 2.pozīcija, Kronšteini – Tāmes 3.pozīcija) 

 

1. Balsti ar gaismekļu montāžas augstumu 8m, aprīkoti ar durtiņām, ar atbilstošu kronšteinu 

N.p.k. Parametrs Prasītais 

 1.1. Balsti  

 

1.1.1. 

 

Balsta konstrukcija 

vienlaidus konisks balsts ar balsta durtiņām 

drošinātāju montāžai 

1.1.2. Balsta sieniņu biezums 3mm 

1.1.3. Gaismekļu montāžas augstums 8m gaismekļa augstums 

1.1.4. Balsta zemē guldāmās daļas garums 1600mm 

1.1.5. Balsta tievgala diametrs 60mm 

1.1.6. Balsta resngala diametrs 152mm 

1.1.7. Balsta cinkojums atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam 

 

1.1.8. 

 

Balsta aprīkojums  

aprīkots ar automātisko drošinātāju elementu 

montāžas sliedi (plāksni), kronšteina 

stiprināšanas, iekārtu stiprināšanas un 

zemējuma skrūves 

1.1.9. Balsta zemējums balsta virszemes daļā paredzēta iespēja 

sazemēt balstu 

1.1.10. Balsta durtiņu atvēruma (balsta virszemes daļā) 

apakšējās daļas attālums no zemes virsmas   

 

600mm 

1.1.11. Balsta durtiņu atvēruma (balsta virszemes daļā) izmēri augstums 350mm 

platums – 80mm 

1.1.12. Balsta durtiņu aprīkojums balsta durtiņas aprīkotas ar trīsstūrveida 

atslēgu 

1.1.13. Kabeļa ievada atvēruma  (balsta apakšzemes daļā) 

augšējās attālums no zemes virsmas 

 

500mm 

1.1.14. Kabeļa ievada atvēruma (balsta apakšzemes daļā) izmēri augstums –160mm 

platums – 50mm 

 

 

1.1.15. 

 

 

Balsta karkasa papildus stiprinājums  

balsta durtiņu atvēruma rajonā – balsta 

stiprību pastiprinoša loksne garenvirzienā – 

biezums 4mm, garums 500-550mm 

 

1.1.16. 

 

Balsta karkasa izolācija 

balsta korpusa saskares vietā ar zemi, balsta 

korpuss aizsargāts ar gumijas vai plastikāta 

izstrādājuma izolējošu materiālu – ne mazāk 

kā 1mm biezumā 

 

1.1.17. 

 

Papildus iespējas 

iespēja izmantot gaisa kabeļu piekari balstā 

un ar izvirzītu kronšteinu līdz 3m 

 1.2. Kronšteins (vienraga)  

 

1.2.1. 

 

Vieraga kronšteins 

piemērots uzstādīšanai uz balsta ar durtiņām 

(tehniskās specifikācijas 1.1. punkts) 

1.2.2. Kronšteina sānu izlice 1,0m 

1.2.3. Kronšteina pacēluma leņķis pret horizontālo plakni 100 

1.2.4. Kronšteina cinkojums atbilstoši UNI EN ISO 1461 standartam 

 1.3. Citas prasības  

1.3.1. Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu atbilstības 

sertifikāti 

Pievienots piedāvājumā 

1.3.2. Piedāvājumā jāpievieno balstu un kronšteinu karkasa 

skices 

Pievienots piedāvājumā 

1.3.3. Piedāvājumā jānorāda balsta un kronšteina izgatavošanā 

pielietotā tērauda marka 

 

S 235 JR 

 

1.3.4. 

Piedāvājumā jāpievieno balsta slodzes aprēķins atbilstoši 

standartam EN 40 

aprēķins veicams ar maksimālo vēja 

pretestības lielumu 0,1m2 un maksimālo SCx 

vērtību no sāniem 0,05m2 

1.3.5. Preču piegādes termiņš, skatot no katras preču partijas ne ilgāk kā 7 kalendārās dienas, skaitot no 
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pasūtījuma izdarīšanas brīža pasūtījuma izdarīšanas dienas 

1.3.6. Preču izgatavošanas gads 2018.gads 

1.3.7. Preču garantijas laiks 24 mēneši, skaitot no objekta nodošanas 

ekspluatācijā dienas 

1.3.8. Piedāvātā balsta nosaukums, marka KDE 6 IT 

1.3.9. Piedāvātā kronšteina nosaukums, marka P110-2000 100 

1.3.10. Piedāvātā balsta ražotāja nosaukums N.C.M. 

1.3.11. Piedāvātā kronšteina ražotāja nosaukums Tecnopali 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Iestāde: RPA “Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

 

 

 

 

Direktors _____________________ /J.Drulle/  

UZŅĒMĒJS: 

SIA „TRIVEKO” 

Vienotais reģ. Nr. LV40003827555 

Stārķu iela 6-15, Rīga, LV-1084 

 

 

 

 

Valdes loceklis  ______________  /V.Kasperuks/ 

 

 
 


