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Tehniskie noteikumi AS "Sadales tīkls" elektroenerģijas tīklu pārvietošanai  

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
1.1. Objekta atrašanās vieta: Katoļu iela 9, Jelgava (09000060150) 

1.2. Objekta nosaukums: Katoļu iela 9, vienkāršotā apliecinājuma karte, ēkas 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi 

2. NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI 

0,4kV elektroietaises: 

2.1. Pārvietot T31008 z-4 esošās sadalnes US Fortum, S-4615 un S-396 atbilstoši Katoļu 
iela 9, Jelgava ēkas siltināšanas projektam – tā AS “Sadales tīkls” elektroietaises 
netraucētu ēkas siltināšanai. 

3. PĀRĒJĀS PRASĪBAS 
3.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem, 
Pašvaldību saistošajiem noteikumiem, Latvijas energostandartiem u.c.), kas regulē 
elektroietaišu projektēšanu un izbūvi; 

3.2. Būvprojekta materiālu specifikācijas un darbu apjomus izstrādāt atbilstoši 
jaunākajam AS "Sadales tīkls" apstiprinātam elektrotīklu materiālu un iekārtu grupu, 
apakšgrupu un kategoriju katalogam un darbu kalkulāciju sarakstam; 

3.3. Būvprojektā iekļaut izvērtējumu par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu 
laikā, pirms visa būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā; 

3.4. Būvprojektā ir jāiekļauj zemes īpašnieku saraksts, kurus būvorganizācijai ir 
jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas; 

3.5. Visus nosacījumus, kas radušies saskaņojot projektu ar zemju īpašniekiem vai 
šķērsojamo komunikāciju īpašniekiem, apkopot uz atsevišķas lapas; 

3.6. Būvprojektam pievienot elektrotīklu konstruktīvo elementu izpildījuma 
rasējumus, ja nav pielietoti LEK standarta risinājumi; 



3.7. Elektrotīkla pārejām pār šķēršļiem un šķērsojumiem ar citām 
inženierkomunikācijām jābūt izstrādātiem līniju trašu šķērsprofiliem, atbilstošajā mērogā; 

3.8. Būvprojektam ir jāpievieno darbu izpildes plāns ar objekta izbūvei nepieciešamo 
atslēgumu skaitu un katra atslēguma ilgumu, atslēdzamo elektrolīnijas posmu, atslēdzamo 
klientu skaitu un aprēķinātām klientstundām, veicamo darbu aprakstu, nepieciešamo 
brigāžu un darbinieku skaitu un elektroapgādes shēma ar realizācijas posmiem; 

3.9. Būvprojektu saskaņot ar Valsts uzraudzības dienestiem, virszemes un apakšzemes 
komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem; 

3.10. Pēc elektroapgādes objekta pārvietošanas nosacījumu saņemšanas, iniciatoram vai 
projektētājam tehniskajā portālā saskano.sadalestikls.lv ir jāinformē AS "Sadales tīkls" 
par konkrētā objekta projektētāju. Tehniskajā portālā paziņot par izvēlēto projektētāju var 
sadaļā Informācijas pieprasījumi izvēloties Informācija projektētājiem. Kad AS "Sadales 
tīkls" būs saņēmis informāciju par izvēlēto projektētāju, AS "Sadales tīkls" būvniecības 
informācijas sistēmā (BIS) izveidos būvniecības ieceri un pilnvaros projektētāju BIS 
strādāt ar šo ieceri. Projektētājam no izveidotās ieceres ir jāpieprasa AS "Sadales tīkls" 
tehniskie noteikumi elektroapgādes objekta pārvietošanai; 

3.11. Pilnā apjomā izstrādāta būvprojekta 1 (vienu) oriģināla eksemplāru ar visiem 
oriģinālajiem skaņojumiem un 1 (vienu) projekta kopiju jāiesniedz papīra formā, kā arī 1 
(vienu) kopiju elektroniskā veidā kompaktdiskā, kurā jābūt ieskenētam pilnam projektam 
(katra lapa) ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem *.pdf formātā, trases 
plāns un principiālā shēma *.dwg formātā un specifikācijas un darbu apjomi *.xls formātā; 

3.12. Ar šiem Tehniskiem noteikumiem, lai uzsāktu būvprojekta izstrādi tiesību 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, AS "Sadales tīkls" pilnvaro Pieprasītāju, un tā 
būvprojekta izstrādātāju,  AS "Sadales tīkls" vārdā saņemt būvvaldes projektēšanas 
nosacījumus pirms būvniecības ieceres iesniegšanas būvvaldē (1.būvju grupai), sagatavot, 
parakstīt un iesniegt būvvaldē būvniecības ieceres dokumentus (būvniecības ieceres 
iesniegumu, būvprojektu minimālā sastāvā (2. un 3. būvju grupas būvēm), paskaidrojuma 
rakstu (1.grupas būvēm) vai apliecinājuma karti (2. un 3.grupas būvju atjaunošanai)), 
būvprojektu un saņemt būvvaldes akceptu par būvniecības ieceri (atzīmi paskaidrojuma 
rakstā vai apliecinājuma kartē) vai būvatļauju ar būvprojektēšanas nosacījumiem, saņemt 
būvvaldes atzīmi būvatļaujā par būvprojektēšanas nosacījumu izpildi, kā arī normatīvajos 
aktos noteiktajos gadījumos nodrošināt būvvaldes informēšanas procedūru, ja 
elektroietaišu būvdarbu veikšanai būvvaldes saskaņojums (akcepts uz paskaidrojuma 
raksta vai apliecinājuma kartes, būvvaldes izsniegta būvatļauja) nav nepieciešams. 
Atgādinām, ka Pieprasītājam un būvprojekta izstrādātājam ir pienākums nodrošināt 
būvniecības ieceres vai būvprojekta saskaņošanu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem; 

3.13. Būvprojektu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas 
komersanti kuru kontaktinformāciju var atrast internetā mājas lapā 
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates; 

3.14. Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļa nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu 
objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par 
nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem. Tas nozīme, ka esošo energoapgādes objektu 
pārvietošanu var veikt tikai tādā gadījumā, ja ir atrasts to pārvietošanas tehniskais 
risinājums un pārvietošanas ierosinātājs (zemes īpašnieks) sedz nepieciešamās darbu 
izmaksas. Pārvietošanas izmaksās tiek iekļautas arī jauna elektroapgādes objekta 
projektēšanas un izbūves izmaksas; 

3.15. Nosacījumi derīgi  no to izsniegšanas dienas. 



 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Daļas vadītājs:  Māris Bērziņš 
 
Sagatavoja: Baiba Baško 
Tel. 8403 



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Klientu serviss

bezmaksas tālrunis: 8403

www.sadalestikls.lv

Rīga
08.06.2020 Nr. 309020-22/P-25327

SIA METRO

Rolands Ķirpis

AS "Sadales tīkls" saskaņo projektu "Īpašuma "Katoļu iela 9, Jelgava" ārējā elektroapgāde".

Elektroinženieris (S) Mārcis Krūmiņš

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

http://www.sadalestikls.lv
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Skaidrojošs apraksts
Projekts: Tehniskā shēma "Īpašuma "Katoļu iela 9, Jelgava" ārējā elektroapgāde " elektroapgāde
" TS sadaļa izstrādāta uz uzmērīta topogrāfiskā plāna M1:500, pamatojoties uz Akciju sabiedrības "Sadales
tīkls" izdotiem tehniskiem noteikumiem Nr.30AT00-04/TN-4851.

Projekta izbūvei ir nepieciešams veikt sekojošus darbus:
1. Pārvietot esošo S-396 sadalni 0.3m no ēkas sienas, lai netraucētu ēkas siltināšanai (precizēt būvniecības

laikā).
2. Pārvietot esošo S-4615 un US-Fortum sadalni  no ēkas sienas uz pagaidu kronšteiniem (individuāli

izgatavotiem) tā, lai netraucētu ēkas siltināšanai. Pēc ēkas siltināšanas piestiprināt sadalni pie ekas
sienas ar kabeli AXMK-4x35, L=10m, atbilsoši jaunajam stāvoklim ar jauniem stiprinājumiem (individuāli
izgatavotiem).

3. Kabeļu posmus guldīt min. 0.7m dziļumā.
4. Montāžas laikā veikt starpmērijumus, un gadījumā ja izmērītā pretestība ir lielāka par 30 omi, tad

palielināt vertikālo elektrodu skaitu.
5. Projektējamo kabeļa trasi izstīra no krūmiem, kokiem un to saknēm, kabeļus guldīt jau iepriekš

sagatavotā tranšejā, kabelim nodrošināt smilšu spilvenu. Krustojuma vietās ar pazemes
inženierkomunikācijām, kabeli ievilkt aizsarg caurulē. Visa barojošā kabeļa garumā (0,3 m virs kabeļa)
guldīt signāllenti.

6. Sadalnei izbūvēt zemējuma kontūru.
7. Uzsākot rakšanas darbus, precizēt  inženierkomunikāciju atrašanas vietas, izsaukt inženierkomunikāciju

pārstāvjus, nepieciešamības gadījumā veikt inženierkomunikāciju atšurfēšanu.
8. Pēc darbu beigšanas sakopt darba vietu.

Darba aizsardzības un drošības tehniku projektējamam objektam celtniecībā un ekspluatācijā nodrošina,
stingri ievērojot pastāvošos DT, TEN noteikumus, kā arī "Elektroietaišu izbūves noteikumus".
Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem likumiem un normām.
 Pirms montāžas, remonta, demontāžas darbus uzsākšanas, iepriekš par to informēt zemes un ēkas

īpašniekus.

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Izmantoto dokumentu saraksts:

1. MK Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
2. LBN 202 - 18  "Būvniecības ieceres
dokumentācijas noformēšana";
3. MK Nr. 573 "Elektroenerģijas ražošanas,
pārvades un sadales būvju būvnoteikumi";
4. LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"
5. Latvijas energostandarti LEK;

ELT-1  Vispārīgie rādītāji
ELT-2  Trases plāns ar ELT tīkliem
ELT-3  Principiāla shēma

Rasējumu saraksts un marka

 Vispārīgie rādītāji
ELT-1

Lapas

Objekta nosaukums:

Stadija Lapa

1/4

"Metro", Sia
Vidus iela 13A, Jelgava LV 3001,

 Tār. +371 63081530

Izpildītājs:

Mērogs: B.M.

Dat.ParakstsUzvārdsAmats

Īpašuma "Katoļu iela 9, Jelgava" ārējā elektroapgāde

TS

Adrese:

Katoļu iela 9, Jelgava
H.Leoho 21.05.2020Būvpr.vadītājs:

Projektētājs: R.Ķirpis 21.05.2020

ELT-4  Tipveida risinājumi tranšejai
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Pārvietot esošo S-396
sadalni 0.3m no ēkas sienas

Proj. kabelis AXMK 4x35mm2,
L=10m,

Pārvietot esošo S-4615 un US-Fortum sadalni
no ēkas sienas uz pagaidu kronšteiniem
(individuāli izgatavotiem) tā, lai netraucētu
ēkas siltināšanai. Pēc ēkas siltināšanas
piestiprināt sadalni pie ekas sienas atbilsoši
jaunajam stāvoklim ar jauniem stiprinājumiem
(individuāli izgatavotiem).

Kab. aizsarg caurule 450N,
Ø110; L=4m

0.6

300

Sadalnes kronšteins
(Individuāli izgatavots)
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 Trases plāns ar ELT tīkliem
ELT-2

Lapas

Objekta nosaukums:

Stadija Lapa

2/4

"Metro", Sia
Vidus iela 13A, Jelgava LV 3001,

 Tār. +371 63081530

Izpildītājs:

Mērogs: 1:500

Dat.ParakstsUzvārdsAmats

Īpašuma "Katoļu iela 9, Jelgava" ārējā elektroapgāde

TS

Adrese:

Katoļu iela 9, Jelgava
H.Leoho 21.05.2020Būvpr.vadītājs:

Projektētājs: R.Ķirpis 21.05.2020

Bez mēroga
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PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI
APZĪM. APRAKSTS

W1 0,4 kV kabelis aizsargcaurulē

Esošā sadalne
Kab. aizsargcaurule

1. Pārvietot esošo S-396 sadalni 0.3m no ēkas sienas, lai netraucētu ēkas siltināšanai (precizēt būvniecības laikā).
2. Pārvietot esošo S-4615 un US-Fortum sadalni  no ēkas sienas uz pagaidu kronšteiniem (individuāli izgatavotiem)

tā, lai netraucētu ēkas siltināšanai. Pēc ēkas siltināšanas piestiprināt sadalni pie ekas sienas ar kabeli
AXMK-4x35, L=10m, atbilsoši jaunajam stāvoklim ar jauniem stiprinājumiem (individuāli izgatavotiem).

3. Kabeļu posmus guldīt min. 0.7m dziļumā.
4. Montāžas laikā veikt starpmērijumus, un gadījumā ja izmērītā pretestība ir lielāka par 30 omi, tad palielināt

vertikālo elektrodu skaitu.
5. Projektējamo kabeļa trasi izstīra no krūmiem, kokiem un to saknēm, kabeļus guldīt jau iepriekš sagatavotā

tranšejā, kabelim nodrošināt smilšu spilvenu. Krustojuma vietās ar pazemes inženierkomunikācijām, kabeli ievilkt
aizsarg caurulē. Visa barojošā kabeļa garumā (0,3 m virs kabeļa) guldīt signāllenti.

6. Sadalnei izbūvēt zemējuma kontūru.
7. Uzsākot rakšanas darbus, precizēt  inženierkomunikāciju atrašanas vietas, izsaukt inženierkomunikāciju

pārstāvjus, nepieciešamības gadījumā veikt inženierkomunikāciju atšurfēšanu.
8. Pēc darbu beigšanas sakopt darba vietu.
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AXMK-4x70,51m (2000.g.) AXMK-4x95,48m (2000.g.) AXMK-4x150,12m (2014.g.)

Z4

NH-2
160A

T31008 shēmas fragments

AXMK-4x35,10m (2010.g.)

NH-2

naži

NH-2
60A

NH-2
125A

NH-2
rez.
1 2
3 4

S-396

(KS-4A)

Un=0.4kV
esošā ST

W1 W1

W
1

W
1

W
1

W1

Rz≤30Ω

Uzskaites sekcija

A-N-DUS-III-(P)-39B

A
b
o
n
. k

a
b
.

Katoļu iela 9
Skaits Ampēri

10 20A

Fāžu skaits
1.f.

Pieslēgumi sadalnē

1 2A 1.f.

1 50A 3.f.

E
-N

-L
U

-I
-3

/1
6

R≤30Ω

US-Fortum

3F

kWh

C6A

Fortum

Iu=6A

Un=430V

ZS_kabelis

Pārvietot esošo S-4615 un US-Fortum sadalni  no
ēkas sienas uz pagaidu kronšteiniem (individuāli
izgatavotiem) tā, lai netraucētu ēkas siltināšanai. Pēc
ēkas siltināšanas piestiprināt sadalni pie ekas sienas
atbilsoši jaunajam stāvoklim ar jauniem
stiprinājumiem (individuāli izgatavotiem).

S-4615

AXMK- 4x35, L=10m

W1 W1

W
1

W
1

W
1

W
1

W1W1

Pārvietot esošo S-4615 un US-Fortum sadalni  no
ēkas sienas uz pagaidu kronšteiniem (individuāli
izgatavotiem) tā, lai netraucētu ēkas siltināšanai. Pēc
ēkas siltināšanas piestiprināt sadalni pie ekas sienas
atbilsoši jaunajam stāvoklim ar jauniem
stiprinājumiem (individuāli izgatavotiem).

AXMK- 4x95, L=2m

Pārvietot esošo S-396
sadalni 0.3m no ēkas sienas,
lai netraucētu ēkas siltināšanai

EPKT-

0047

EPKT-

0047

EPKT-

0031

EPKT-

0031

50m

Nepieciešamības gadījumā
montēt savienojuma uzmavu

Abon. kab.

Rz≤30Ω

1

F

2 3

E

D

C

B

1

A

2 3

4 5 6 7 A3
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 Principiāla shēma
ELT-3

Lapas

Objekta nosaukums:

Stadija Lapa

3/4

"Metro", Sia
Vidus iela 13A, Jelgava LV 3001,

 Tār. +371 63081530

Izpildītājs:

Mērogs: B.M.

Dat.ParakstsUzvārdsAmats

Īpašuma "Katoļu iela 9, Jelgava" ārējā elektroapgāde

TS

Adrese:

Katoļu iela 9, Jelgava
H.Leoho 21.05.2020Būvpr.vadītājs:

Projektētājs: R.Ķirpis 21.05.2020
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 Tipveida risinājumi tranšejai
ELT-4

Lapas

Objekta nosaukums:

Stadija Lapa

4/4

"Metro", Sia
Vidus iela 13A, Jelgava LV 3001,

 Tār. +371 63081530

Izpildītājs:

Mērogs: B.M.

Dat.ParakstsUzvārdsAmats

Īpašuma "Katoļu iela 9, Jelgava" ārējā elektroapgāde

TS

Adrese:

Katoļu iela 9, Jelgava
H.Leoho 21.05.2020Būvpr.vadītājs:

Projektētājs: R.Ķirpis 21.05.2020



Īpašuma "Katoļu iela 9, Jelgava" ārējā elektroapgāde 

Proj. 0.4 kV KL izbūve

Darbu izmaksas

11107
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m 

dziļumā
m 5

11102 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana) gab. 1

12104 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 4

12201 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 2

12202 ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  gala apdare gab. 2

11201 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā, šahtā m 4

12302 ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2  savienošanas uzmavas montāža gab. 1

16105 Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem., KS tipa) gab. 1

16111
Daudzdzīvokļu uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem montāža uz 

vertikālas virsmas (piem., A-N-DUS-III-(P)-39B tipa) 
gab. 1

16109
Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes līdz diviem skaitītājiem montāža uz 

vertikālas virsmas (piem., E-N-LU-I-3/16 tipa) 
gab. 1

18202 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža gab 2

1 Sadalnes montāža uz pagaidu kronšteiniem būvniecības laikā gab 2

Citi darbi 

19301 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana km 0,005

19404 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1

19304 EPL digitālā uzmērīšana km 0,005

19214 Cita rakstura Darbi kas nav iekļauti sarakstā c.st. 1

11607 Teritorijas labiekārtošana m2 5

Materiālu izmaksas

0803.003 Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x95 m 2

0803.005 Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x35 m 10

0922.011 Savienošanas uzmava 1kV četrdzīslu kabelim gab 1

0926.001 Papildaprīkojums un rezerves daļas kabeļiem kompl. 1

0909.011 Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 (EPKT-0047) gab 2

0909.011 Gala apdare (g/a) četrdzīslu kabelim 16-70 mm2 (EPKT-0031) gab 2

0927.104 Caurule, gofrēta 450N, d=110 (tai skaitā sadalnes ievados) m 8

0914.100 Aizsargs kabelim d>40mm (4x70mm2) (Stiprināms pie ēkas sienas) gab. 1

1303.004 Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm gab 3

1303.002 Signāllenta kabeļlīnijai, platums 80 mm m 4

3204.002 Keramzīts sadalietaisēm l. 51

3210.002 Grants 0/3,m
3 m3 0,85

3210.002 Grants 4/8,m
3 m3 0,25

2906.001 Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs m 4

0910.004 Kabeļu kurpe 1kV presējama 16mm2 gab 4

2901.004 Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m gab 4

2905.001 Detaļa elektroda d=16 mm pagarināšanai, cinkota gab 3

2905.002 Elektroda uzgalis, iesišanai zemē gab 2

2902.001 Zemējuma stieple, cinkota d=8 mm m 2

2904.001
Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=20 mm 

savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm
gab 2

1307.001 Papildaprīkojums un rezerves daļas marķējumiem un apzīmējumiem kompl. 1

2905,003 Lenta zemējuma kontūra savienojumu hermetizācijai kompl. 1

3106.008
Uzskaites sadalnes distances kronšteins KS-2 (50 mm) sadalnes uzstādīšanai pie 

sienas – komplekts (200mm garšs)
kompl. 2

1
Kronšteins sadalnes novietošanai uz zemes (individuāli izgatavots) (uz būvniecības 

laiku)
kompl. 2

Demontāžas darbi

16117 Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa) gab. 1

16118
Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas 

sekciju demontāža (piem., A-N-DUS-III-(P)-39B tipa)
gab. 1

16120 Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., E-N-LU-I-3/16) gab. 1

Piezīmes: 

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 

    darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 

    spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt 
    ar rasējumiem  vai specifikācijām, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.

3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju 

    materiāliem un izstrādājumiem.

Sastādīja: R.Ķirpis



Objekts:

- * Atslēgumu skaits 0,4 kV 2 *

- * Atslēgumu laiks 0,4 kV 4 *

Nr.p.k. Veicamie darbi * Vienlaicīgi veicamie darbi
Darbinieku 

skaits 

Atslēgto klientu 

skaits
Klientu stundas

1
Tranšejas rakšana, sadalnes demontāža/montāža, savienojuma 

uzmavas montāža. Sadalnes pārcelšana uz pagaidu kronšteiniem
zemejuma konturas montāža 5 14 56

2 Veikt teriotrijas sakārtošanu - - - - -

3
Tranšejas rakšana, sadalnes demontāža/montāža, Sadalnes 

pārcelšana pēc siltinājuma uz ēkas sienas
zemejuma konturas montāža 5 14 42

4 Veikt teriotrijas sakārtošanu - 3 - -

* obligāti aizpildāms lauks

Ekspluatācijas meistars (vai nodaļas vadītājs):

Atslēdzamais posms *
Atslēguma laiks 

(st.) *

Darbu izpildes plāns

Īpašuma "Katoļu iela 9, Jelgava" ārējā elektroapgāde 

Atslēgumu skaits 20 kV

Atslēgumu laiks 20 kV

Pēc ēkas siltināšanas Atslēgt 

T31008 z-4
3

Pirms ēkas siltināšanas atslēgt 

T31008 z-4
4

bez atslēguma -

bez atslēguma
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ERGO Insurance SE, re�istr�ta Igaunijas Republikas Komercre�istr� ar re�.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallin�, 11316, Igaunij�, pilnvarotais p�rst�vis Latvij�:
ERGO Insurance SE Latvijas fili�le, Vien. re�. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, R�ga, LV-1013, Klientu atbalsta t�lrunis: 1887, zvanot no �rzem�m: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesisk�s atbild�bas Apdrošin�šanas polise Nr. 610053772

Adrese:

Atl�dzin�mie zaud�jumi

EUR

Re�.Nr./personas kods:  

Nosaukums/ v�rds, uzv�rds:

Polise

Apdrošin�juma ��m�js

EUR

43603063747

EUR

B�vuzraudz�ba, projekt�šana, b�vdarbu vad�šana, b�vprojektu ekspert�ze, ekspert�ze.

Adrese:

Re�.Nr./personas kods:  

CERKAZI-G, SIA

Pašrisks

Apdrošin�tais

Kop�jais atbild�bas limits

Apdrošin�šanas teritorija

ZIR�U IELA 5K-2 DZ. 110, R�GA LV-1013, LATVIJA

Saska�� ar pievienoto sarakstu 2. polises lap�

500.00

420.00

Latvijas Republika
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oblig�to apdrošin�šanu"

T�lrunis:

EUR

Apdrošin�t� darb�ba

Pr�mija

300000.00

epasts:

Nosaukums/ v�rds, uzv�rds:

NAV DATU

Pieteikums

epasts:T�lrunis

L�guma sast�vda�as

 apdrošin�šanas gad�jumam 150000.00

ERGO Profesion�l�s civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanas noteikumi PROF 05-2018 un ERGO Seviš+ie 
noteikumi b�vspeci�listu profesion�l�s darb�bas civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanai B SN 05-2018

Atbild�bas limits vienam 

1. K� l�dzapdrošin�t�s personas apdrošin�šanas l�gum� iek!auti visi Apdrošin�to personu apakšuz$�m�ji.
2. ERGO Profesion�l�s civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanas noteikumu Nr. PROF 05-2018 punkts 10.37.1. tiek izteikts š�d�
redakcij�: lidlauks, skrejce!š, bet tikai un vien�gi uz objektu: "A sektora piel�gošana bag�žas apstr�des funkcijai".
3. ERGO Profesion�l�s civiltiesisk�s atbild�bas apdrošin�šanas noteikumu Nr. PROF 05-2018 punkts 10.37.5. tiek izteikts š�d�
redakcij�: "10.37.5. dambis, mols, zem�dens konstrukcija, tunelis, raktuve, lauztuve, karjers.", bet tikai un vien�gi uz objektu: 
B�vprojekta "Lifta atjaunošana RSU �k� R�g�, Dzirciema iel� 20 k-1" ekspert�ze.

�paš�s vienošan�s

05.07.2020.

420,00 EUR

2.Maks�jums

4.Maks�jums

L�dz

Apdrošin�juma $�m�js ar š� l�guma apmaksu apliecina, ka: ir iepazinies ar pirms l�guma nosl�gšanas inform�ciju, kura atrodama www.ergo.lv/pirmsliguma; sniegt� inform�cija ir piln�ga un patiesa; 
piekr�t apdrošin�šanas l�guma nosl�gšanai; piekr�t sa$emt inform�ciju ( piem., atg�din�jumus, pazi$ojumus, r�+inus) no apdrošin�t�ja ar distances sazi$as l�dzek!a pal�dz�bu (t.sk. elektronisk� past�
un/vai �szi$as veid� uz mobilo t�lruni).

Apdrošin�šanas l�guma darb�bas ietvaros par der�giem tiek uzskat�ti elektroniski sagatavot�s apdrošin�šanas polises un r�+ini bez z�moga un paraksta.

plkst.

Apdrošin�juma ��m�ja p�rst�vis:

Apdrošin�šanas  pr�mija kop�

04.07.2019

1.Maks�jums

5.Maks�jums

R�ga, 

3.Maks�jums

L�guma darb�bas periods 06.07.2019. 24:00

Apdrošin�t�ja p�rst�vis:

00:00

CERKAZI-G, SIA

No

NORMUNDS ŠULCS

420,00 EUR   11.07.2019

Maks�jumi (summa apmaksai, apmaksas termi$š)

plkst.

7.Maks�jums

9.Maks�jums

6.Maks�jums

8.Maks�jums

10.Maks�jums

4 lap�m1. lapa no 



ERGO Insurance SE, re�istr�ta Igaunijas Republikas Komercre�istr� ar re�.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallin�, 11316, Igaunij�, pilnvarotais p�rst�vis Latvij�:
ERGO Insurance SE Latvijas fili�le, Vien. re�. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, R�ga, LV-1013, Klientu atbalsta t�lrunis: 1887, zvanot no �rzem�m: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesisk�s atbild�bas Apdrošin�šanas polise Nr. 610053772

Apdrošin�to personu saraksts

1. J�nis Graudulis, p.k. 061276-12651, 
sert. nr.: 4-04593, beztermi$a;
sert. nr.: 6-00045, beztermi$a;
sert. nr.: 5-01865, beztermi$a;
sert. nr.: 3-01286, beztermi$a.
2. U�is B�li$š, p.k. 170681-11876, 
sert. nr.: 4-02236, beztermi$a;
sert. nr.: 5-01647, beztermi$a.
3. Olga Osad,uka, p.k. 270589-10008, sert. nr. 4-02257, beztermi$a.; Nr. 5-03557, beztermi$a.
4. M�rti$š Pr�sis, personas kods: 220580-11288, sert. Nr. 4-04482, beztermi$a,  Nr. 5-03169, beztermi$a.

Apdrošin�to personu saraksts ir š� apdrošin�šanas l�guma Nr. 610 053772 neat$emama sast�vda!a

Apdrošin�t�s personas

Apdrošin�t�ja p�rst�vis:

NORMUNDS ŠULCS

Apdrošin�juma ��m�ja p�rst�vis:

CERKAZI-G, SIA

4 lap�m2. lapa no 







Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 693542286  

Līguma darbības periods

No 07.02.2020 plkst. 00:00 līdz 06.02.2021 plkst. 23:59 
Noslēgšanas datums: 06.02.2020
Retroaktīvais datums: 07.02.2020

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: Metro, SIA

Reģ. Nr.: 43603066391

Adrese: "Lijas", Atpūta, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 153.95 EUR (Viens simts piecdesmit trīs euro un 95 centi)

Prēmija apmaksai: 153.95 EUR (Viens simts piecdesmit trīs euro un 95 centi)
Apmaksas termiņš: 17.02.2020
Bankas rekvizīti: Luminor Bank AS Latvijas 

filiāle (DNB)
LV93RIKO0002013051362

Luminor Bank AS Latvijas 
filiāle (Nordea)

LV90NDEA0000084846772

AS SEB Banka LV60UNLA0050002300708
AS Swedbank LV13HABA0551008461190
AS Citadele banka LV03PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda 
polises vai rēķina numurs!

Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā 
termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: 150 000 EUR

Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: 150 000 EUR

Pašrisks: 1 000 EUR

Apdrošinātā profesionālā darbība

Elektroietaišu projektēšana;
Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;
Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība;
Elektroietaišu būvprojektu ekspertīze;
Elektroietaišu izbūves darbu autoruzraudzība.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 05 
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03 
Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība" 

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

Pamata
segums /

Apakšlimits

 tiek apdrošināts

Tiešie finansiālie zaudējumi 

Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu 

No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi 

Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju 

Tiesāšanas izdevumi 

Glābšanas izdevumi 

Ekspertīzes izdevumi 

Juridisko pakalpojumu izdevumi 10% no viena
gadījuma limita

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 1 no 2

mailto:balta@balta.lv
https://www.balta.lv/uploads/BP1-Buvspecialistu-klauzulav2.pdf
https://www.balta.lv/uploads/PCTA-Noteikumi-58.03.pdf
https://www.balta.lv/uploads/noteikumi/visparejie-noteikumi-nr-05-lv.pdf
https://www.balta.lv/


Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

Pamata
segums /

Apakšlimits

 tiek apdrošināts

Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā 

Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses 

Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu 25% no viena
gadījuma limita

Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi 

Polises īpašie nosacījumi

1. Uzcelta objekta pārbūve
Tiek atlīdzināti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.
Vārds, uzvārds /

Nosaukums
Personas kods /

Reģistrācijas numurs Izglītība Licences numurs Stāžs

1. Helmuts Leoho 090977-10034 Augstākā 3-00809 16

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti, 
funikulieri, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumu no apdrošinātas profesionālās darbības prognoze šim gadam EUR: 30 000
Būvdarbu vērtības prognoze šim gadam EUR: 100 000
Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I, II, III.

Apdrošinājuma ņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

 Jā  Nē

 Apdrošinātais tiek apdrošināts sniedzot pakalpojumus tikai apdrošinājuma ņēmēja vārdā

 Apdrošinātais sniedz pakalpojumus ar apdrošinājuma ņēmēju un/vai apdrošināto saistītām personām

Pakalpojumi tiek sniegti arī šo personu vārdā

Nr. Nosaukums Adrese

1. A.C./D.C., SIA Vidus iela 13A, Jelgava, LV-3008

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar 
apdrošināto profesionālo darbību.

Personu datu apstrāde

Apdrošinātājs kā datu pārzinis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt 
apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa 
vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina:

• veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas 
samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu 
gribu,

• esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
• man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta
Apdrošinātāja pārstāvis saņem komisijas atlīdzību par šī apdrošināšanas līguma noslēgšanu.
Šis dokuments ir sagatavots balstoties uz apdrošinājuma ņēmēja sniegto informāciju un izdarīto izvēli, tas nav sagatavots kā apdrošinātāja pārstāvja individuāls 
ieteikums.

Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātāja pārstāvis

Nosaukums: Metro, SIA
Reģ. Nr.: 43603066391
E-pasts: siametro@inbox.lv
Korespondences adrese: "Lijas", Atpūta, Svētes pag., Jelgavas 

nov., LV-3008

Vārds, uzvārds: Sanita Stepiņa
Tālrunis: 28349629, 63007666
E-pasts: sanita.stepina@balta.lv
Struktūrvienība: AAS "BALTA" filiāle "Jelgavas nodaļa"

Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 2 no 2
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