
4.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

„Saspiestā gaisa sistēmu iekārtu apkope un remonts” 

• Pasūtītājs – Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme”. 

• CPV kods: 50000000-5 – Remonta un apkopes pakalpojumi. 

• Pakalpojuma apraksts 

Pasūtītāja valdījumā esošajos infrastruktūras objektos ierīkoto saspiestā gaisa sistēmu iekārtu 

(turpmāk – Iekārtu), kas uzskaitīti 1.pielikumā, tehniskā apkope un remonts. 

• Pakalpojuma saturs 

1. Pārbaudes laikā veikt saspiestā gaisa sistēmas iekārtu ikmēneša pārbaudi saskaņā ar 

Iekārtu tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām. 

2. Papildus norādām, ka iekārtu ikmēneša plānotie/ vēlamie pārbaužu veikšanas laiki tiek 

iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju. 

Ikmēneša pārbaudes laikā veikt Iekārtu defektu apzināšanu (ievērojot Iekārtu brīdinošos 

signālus), rašanās iemeslu noteikšanu un priekšlikumu sagatavošanu to novēršanai: 

- Iekārtu darbības pārbaude; 

- kompresoru un gaisa žāvētāju vadības bloka darbības režīmu pārbaude; 

- kompresoru un gaisa žāvētāju elektrosavienojumu pārbaude; 

- kompresoru un gaisa žāvētāju ārējā tīrīšana; 

- eļļas atdalītāju ārēja apskate; 

- kompresoru un gaisa žāvētāju pārbaude 

- kompresoru, gaisa žāvētāju un gaisa resiveru stiprinājumu pārbaude; 

- kompresoru, gaisa resiveru, gaisa žāvētāju, gaisa līniju filtru, eļļas/ ūdens separatoru 

savienojumu hermētiskuma pārbaude; 

- kompresoru un gaisa žāvētāju vadības elementu elektrosavienojumu pārbaude; 

- kompresoru un gaisa resiveru spiediena vārstu pārbaude; 

- kompresoru spiediena vadības releju režīmu pārbaude; 

- gaisa resiveru un kompresoru drošības vārstu pārbaude; 

- kompresoru kondensāta aizvadīšanas sistēmas darbības pārbaude; 

- temperatūras uzturēšanas pārbaude; 

- kompresora spiediena regulēšanas funkcijas pārbaude, izejas spiediena pārbaude; 

- kompresora piedziņas siksnu nostiepuma pārbaude; 

- gaisa spiediena kontroles manometru pārbaude. 

Pakalpojuma izpildes laika tiek noformēts pārbaudes darbu aktu (2.pielikums). 

3. Ja tehniskās apkopes laikā gadījumā Izpildītājs konstatē iekārtu bojājumus, tiek sagatavots 

apkopojums un iesniegts Pasūtītāja pilnvarotai personai. Bojāto vai nefunkcionējošo 

iekārtu elementu nomaiņas/ remonta gadījumā Izpildītājs sagatavo darba aktu 
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(3.pielikums) un saskaņo ar Pasūtītāju, kā arī vienojoties par izpildes laiku, apjomu un 

termiņiem. 

4. Veikt Iekārtu remontu atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja iesniegtiem pieteikumiem, iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi remonta izmaksu kalkulāciju. Veikt konstatēto bojājumu/ 

Iekārtu darbības traucējumu novēršanu (t.sk., eļļas nomaiņu un/ vai papildināšanu, eļļas 

un gaisa filtru nomaiņu to nolietošanas gadījumā), kā arī bojāto vai nefunkcionējošo 

Iekārtu elementu nomaiņu pret analogu, pēc nepieciešamības veikt verifikāciju mainītam 

pozīcijām. Nepieciešamības gadījumā veikt Iekārtu ieregulēšanu un darba režīmu 

ieprogrammēšanu atbilstoši Pasūtītāja pilnvarotās personas norādījumiem. 

Pakalpojuma izpildes laika tiek noformēts apkopes un remontu darbu akts (3.pielikums). 

5. Pēc Pasūtītāja pārstāvja izsaukuma veikt Iekārtu avāriju novēršanu, to seku likvidēšanu 

un Iekārtu darbības atjaunošanu. 

6. Pakalpojuma izpildes laikā nodrošināt ierakstu veikšanu kompresoru apkopes žurnālos. 

7. Pakalpojuma izpildes procesā darbu uzsākšanas laikus saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo 

personu. 

8. Reaģēšanas laiks uz iesniegtiem pieteikumiem – 3 (trīs) stundas no iesnieguma pieteikuma 

brīža, Pasūtītāja darba laikā. 

9. Reaģēšanas laiks avārijas situācijas gadījumā – 1 (viena) stunda no izsaukuma brīža, 

Pasūtītāja darba laikā. 

• Līguma paredzētais termiņš: 3 (trīs) gadi no līguma noslēgšanas brīža. 


