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Madonā 
 

Visiem ieinteresētajiem piegādātājiem 

 

22.02.2019. Nr. 1-9/93 

 

 

Par saraksti iepirkumā 

 

          SIA “Madonas Siltums” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrās ”Esošās katlu 

mājas Madonas novada Barkavā efektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs MS 

2019/3 KF, ”Esošās katlu mājas Madonas novada Kusā efektivitātes paaugstināšana”, 
identifikācijas numurs MS 2019/2 KF, ”Esošās katlu mājas Madonas novada Ozolos 

efektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs MS 2019/1 KF, ir saņēmusi 

jautājumus par iepirkumu un sniedz atbildes: 

1.jautājums: 

Vai atbilstoši 2017.gada 12.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.736 “Kārtība, kādā 

novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”, 

piegādātājam piedāvājumā jāiekļauj dūmgāzu attīrīšanas iekārta (filtrs)? Objekti ”Esošās katlu 

mājas Madonas novada Kusā efektivitātes paaugstināšana”, ”Esošās katlu mājas Madonas 

novada Ozolos efektivitātes paaugstināšana”. 

Atbilde: 

Uz iepriekšminētajiem objektiem šie Ministru kabineta noteikumi neattiecas, jo paredzēts 

uzstādīt 0,99 MW katlu.  

2.jautājums: 

      Vai Barkavā zibensaizsardzība ir nepieciešama? Vai arī tiks izmantota esošā? 

Atbilde:  

Atbilstoši LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” noteiktajām prasībām Barkavas katlu 

mājas ēka ir aprīkota ar esošu zibensaizsardzības sistēmu. Bet ir nepieciešamas izbūvēt 

zemējumu iekārtu un konstrukciju sazemēšanai, kā arī tai pievienot esošo zibens aizsardzības 

sistēmas virszemes daļu (saskaņā ar būvprojektu). 

3.jautājums: 

 Vai Ozolos zibensaizsardzība ir nepieciešama? Vai arī tiks izmantota esošā? 

Atbilde: 



      Atbilstoši LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” noteiktajām prasībām Ozolu katlu 

mājas ēkā ir jāierīko zibensaizsardzības  sistēma (saskaņā ar būvprojektu). 

4.jautājums: 

       Vai Ozolos rezerves strāvas padeve (ģenerators) ir nepieciešams? Un, ja ir ar kādu jaudu.  

       Atbilde:  

       Ozolos jau ir ģenerators. 

5.jautājums: 

    Vai Barkavā un Ozolos ir pieejami ārējo elektrotīklu plāni? Nav skaidrs kā jāizbūvē spēka 

kabeļi AXP 4X150 (~100m)  

Atbilde:  

Ārējo elektrotīklu plāna nav, bet minētais darbu apjoms jāiekļauj piedāvājumā un konkrēti 

veicamais darbs tiks precizēts būvdarbu laikā. 

6.jautājums: 

 Kusas darbu apjomos LT-07/08/2017 tāmes pozīcijā 7.030 ir dots šāds kabelis “Kabelis 

AXMK 5x35 montāža”, šāda kabeļa marka neeksistē.  

      Atbilde:   

Pareizais apzīmējums – NYM –J-1 5X35. 
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DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU. 
 

 


