Referenta lapa
Pabeigtie un izpildāmie darbi (no 1996.g. – līdz šim brīdim)
Nr.
p.k.

Izpildes
termiņš

Pasūtītājs
/Ģenerāluzņēmējs

AS “Ventspils nafta”

Objekts

Īss izpildīto darbu raksturojums

Piezīmes

(naftas un naftas produktu pieņemšana no cauruļvada un dzelzceļa, glabāšana un to pārkraušana tankkuģos)

1.

01/20-patrei
z

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

2.

10/19- 12/19

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

3.

08/19-patrei
z

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

4.

07/19-02/20

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

5.

05/19-10/19

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

6.

05/19-07/19

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

7.

02/19-03/19

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Estakāde Nr.3

8.

02/19-03/19

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Estakāde Nr.4

9.

08/18- 11/18

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Dzelzceļa vagoncisternu estakāde
Nr.3”

10.

01/18- 06/18

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

11.

10/17-05/18

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

12.

09/17-05/18

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

Projekta "SIA ””Ventspils nafta” termināls” naftas produktu
cauruļvadu konservācijas un demontāžas darbi AS “Ventbunkers”
nomas teritorijā Ventspilī" izmaiņu izstrāde
Tehnoloģisko sūkņa staciju Nr.4, Nr.5 un pentāna sūkņu stacijas
avārijas apturēšanas sistēmas modernizācija
Būvprojekta “SIA ""Ventspils nafta" termināls" cauruļvads naftas
produktu tvaiku padošanai no dzelzceļa vagoncisternu estakādes
Nr.3., Talsu ielā 75, Ventspils” autoru uzraudzības darbi
Ieliešanas iekārtas (MLA) pieslēgšana pie VNT drošības sistēmas
(projektēšana un programmnodrošinājums)
SIA ""Ventspils nafta" termināls" TP AVS augšējā līmeņa
programmnodrošinājuma nomaiņa no versijas 7.1. uz versiju 8.1.
TP AVS programmnodrošinājuma un automatizācijas
elektromontāžas shēmu izstrāde SIA ,,"Ventspils nafta" termināls"
būvobjektam ,,Sūkņa Nr.86 pārvietošana sūkņa Nr.401 vietā"
Projektēšanas risinājumi estakādes Nr.3 aprīkošanai ar gāzes
analizatoriem
Projektēšanas risinājumi estakādes Nr.4 aprīkošanai ar gāzes
analizatoriem
Būvprojekts „SIA ""Ventspils nafta" termināls" caruļvads naftas
produktu tvaiku padošanai no dzelzceļa vagoncisternu estakādes
Nr.3”
Naftas produktu kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas un
tehnoloģisko cauruļvadu būvniecības TPAVS
programmnodrošinājuma izstrāde, uzstādīšana un ieviešana
ekspluatācijā
SIA ""Ventspils nafta" termināls tehnoloģisko cauruļvadu
būvniecība AS "Ventbunkers" nomas teritorijā Ventspilī autoru
uzraudzības darbi
Naftas produktu kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas un
naftas produktu cauruļvadu būvniecības autoruzraudzība
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13.

08/17-05/18

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

14.

02/17-08/17

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

15.

12/16-07/17

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

16.

11/16-12/16

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

17.

11/16 -03/17

SIA “Ventspils nafta”
termināls / A/s „SZMA V”

Uzņēmuma infrastruktūra

18.

09/16-12/16

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

19.

12/15-06/16

SIA “Ventspils nafta”
termināls /SIA Lakalme

Uzņēmuma infrastruktūra

20.

06/15-07/15

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

21.

03/15-07/15

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

22.

08/13-05/15

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

23.

04/13-08/13

SIA “Ventspils nafta”
termināls /---

Uzņēmuma infrastruktūra

24.

01/13-07/13

SIA “Ventspils nafta”
termināls / A/s „SZMA V”

Sūkņu stacija Nr. 2

25.

12/12-06/13

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

Būvniecības un tehnoloģisko risinājumu izstrāde mazuta tvaiku
savākšanas cauruļvada izbūvei muliņā Nr.3
Būvprojekta izstrāde: SIA ““Ventspils nafta” termināls” naftas
produktu cauruļvadu būvniecība AS “Ventbunkers” nomas teritorijā
Ventspilī
Būvprojekta izstrāde: Tvaiku savākšanas sistēmas (iepildot
tankkuģus) būvniecība SIA ““Ventspils nafta” termināls” nomas
teritorijā, Talsu ielā 75, Ventspilī, un tvaiku savākšanas cauruļvadu
būvniecība AS “Ventbunkers” teritorijā, Dzintaru ielā 82, Ventspilī
Iespējamo hidraulisko triecienu izvērtēšana SIA ““Ventspils nafta”
termināls” tehnoloģiskajās līnijās un sūkņu stacijā
Tehniskā projekta “SIA “Ventspils nafta” termināls rezervuāru
Nr.121 un 122 sagatavošana benzīngrupas produktu pieņemšanai”
tehnoloģiskās un būvkonstrukciju sadaļu izstrāde
SIA ““Ventspils nafta” termināls” projekta rezervuāra Nr.108
pontona uzstādīšanas projekts
Speciālā aprīkojuma un papildaprikojuma izbūves un pieslēgšanas
no esošās flotācijas iekārtas iegūtā flotāta atūdeņošanai esošās
TP AVS programmnodrošinājuma papildinājumu komplektā GEA
aprīkojuma vizualizācijai un pārējā automatizētā tehnoloģiskā
aprīkojuma kontrolei un vadībai, izstrādāšana, uzstādīšana un
ieregulēšana
Speciālā aprīkojuma un papildaprīkojuma izbūves un pieslēgšanas
no esošās flotācijas iekārtas iegūtā flotāta atūdeņošanai vadības
un automatizācijas sistēmas sadales tehniskais projekts
Ar naftas produktiem piesārņoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu TP
AVS migrācijas darbi, nomainot esošo vidējā līmeņa kontrolleri
AutoLog2000S kanalizācijas sūkņu stacijā ar kontrolleri TSX
Quantum.
Iekšlaukuma tehnoloģisko cauruļvadu savienojumu rekonstrukcijas
būvniecības autoru uzraudzības darbi
Tehniskā projekta dokumentācija butanizācijas kompleksa
modernizācijai
6 kV elektroiekārtu, programmnodrošinājuma izstrādes un
ieregulēšanas un tehnoloģijas ieregulēšanas darbi
Butanizācijas kompleksa priekšprojekta izpēte modernizācijas
varianta izvēlei
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26.

09/12- 02/13

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

27.

08/12-06/13

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Sūkņu stacija Nr. 2

28.

07/12-11/12

SIA “Ventspils nafta”
termināls / A/s „SZMA V”

Sūkņu stacija Nr.4

29.

02/12-11/12

SIA “Ventspils nafta”
termināls / A/s „SZMA V”

Sūkņu stacija Nr.3

30.

02/12-12/12

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Sūkņu stacija Nr.4

31.

09/11-11/12

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

32.

09/11 -12/12

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

4.dzelzceļa estakāde

33.

11/11 - 12/11

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

34.

07/11-10/12

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Sūkņu stacija Nr.3

35.

06/11-02/12

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

36.

08/10 - 06/11

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Sūkņu stacijas Nr.2,3,4

37.

08/10 10/10

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Muliņš 2, 3

38.

08/10 - 02/11

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

39.

05/10-10/10

SIA “Ventspils nafta”
termināls / A/s „SZMA V”

Uzņēmuma infrastruktūra

40.

04/10-12/11

41.

12/09-02/10

SIA “Ventspils nafta”
termināls / SIA ZRF
„Rumba”
SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Iekšlaukuma tehnoloģisko cauruļvadu savienojumu būvniecības
tehniskā projekta izstrāde
Tehnoloģiskās sūkņu stacijas Nr.2 rekonstrukcijas būvniecības
autoru uzraudzības darbi
TP AVS un enerģijas AVS programmnodrošinājuma papildinājuma
izstrādes un ieregulēšanas un tehnoloģijas ieregulēšanas darbi
6 kV elektroiekārtu, programmnodrošinājuma izstrādes un
ieregulēšanas un tehnoloģijas ieregulēšanas darbi
Tehnoloģiskās sūkņu stacijas Nr.4 rekonstrukcijas būvniecības
autoru uzraudzības darbi
Objekta „Jaunais cauruļvadu koridors no SIA” “Ventspils nafta”
termināls” līdz naftas muliņiem būvniecības tehniskā projekta
izstrāde.
Sildīšanas mezglu izmaiņu tehniskais projekts, naftas tvaiku
savākšanas sistēmas programmnodrošinājuma izstrāde
Rezervuāru noplūdes atklāšanas programmēšana
Tehnoloģiskās sūkņu stacijas Nr.3 rekonstrukcijas būvniecības
autora uzraudzība
Rūpniecisko notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu paplašināšanas
tehniskā projekta izstrāde
Tehniskā projekta izstrāde objektam „Sūkņu staciju Nr.2,3,4
rekonstrukcija” .
Muliņu Nr.2 un Nr.3 automatizācijas projektēšana
Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana objektam „SIA
„Ventspils nafta” termināls” naftas tvaiku savākšanas sistēmas,
būvniecības autoru uzraudzība
Objekta „SIA „Ventspils nafta” termināls” sūkņu stacijas
būvniecība Talsu ielā 75,Ventspilī” programmnodrošinājuma
izstrādes, ieregulēšanas un nodošanas ekspluatācijā darbi.

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Cauruļvadu sistēmas izveide” būvniecība Ventspilī, Talsu
ielā 75, celtniecības montāžas darbi, materiālu un iekārtu piegāde

Sūkņu stacija Nr.6a

Tehniskā projekta izstrāde objektam „Sūkņu stacija Nr.6a SIA
„“Ventspils nafta” termināls” nomas teritorijā
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11/09-12/09

SIA “Ventspils nafta”
termināls /SIA „A-Servis
Group”

Uzņēmuma infrastruktūra

43.

11/09-04/10

SIA “Ventspils nafta”
termināls /SIA „A-Servis
Group”

Uzņēmuma infrastruktūra

44.

10/09

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Rezervuāri Nr.401-410

45.

10/09-12/09

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

46.

11/09- 05/10

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

47.

05/0906/10

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

1. laukums

48.

04/09-09/09

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

49.

04/09-08/09

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

50.

04/09-08/09

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

51.

08/08-11/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls / AS „SZMA V”

Uzņēmuma infrastruktūra

52.

08/08-09/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

53.

08/08-10/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

54.

08/08-10/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

55.

08/08-10/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls /

Uzņēmuma infrastruktūra

56.

07/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

57.

06/08-09/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

42.

Tehniskā projekta izstrāde „Sakaru kanāla izveide starp muliņiem
Ventspilī, Dzintaru ielā 90 un SIA „“Ventspils nafta” termināls”
Ventspilī, Talsu ielā 75. Iekārtu, materiālu piegāde un montāžas
darbi, iestatīšanas palaišanas darbi
Vienotā vadības centra serveru skapja automātikās ugunsgrēka
atklāšanas un dzēšanas iekārtu piegādes, montāžas un
iestatīšanas darbi
Tehniskā projekta izstrāde rezervuāru Nr.401-410 putu ģeneratoru
nomaiņai un pārcelšanai
Tehniskā projekta izstrāde objektam „Cauruļvadu būvniecība SIA
„“Ventspils nafta” termināls” nomas teritorijā”
Benzīna butanizācijas iekārtu kompleksa būvniecība
Projekta „SIA “Ventspils nafta” termināls” vienotā tehnoloģisko
procesu automātiskā vadības centra izveide (TP AVS)”
Būvprojekta „Jaunais cauruļvada koridors no a/s “Ventspils nafta”
līdz naftas muliņiem. Trases 4.daļa a/s „Ventbunkers” teritorija”
koriģēšanas un pārskaņošanas darbi 1.kārtai.
Tehniskā projekta izstrāde objektam „SIA “Ventspils nafta”
termināls” benzīna butanizācijas iekārtu komplekss”
SIA “Ventspils nafta” termināls” 9.sūkņu stacijas būvniecības
tehniskā projekta izstrāde
Programmnodrošinājuma izstrāde un noregulēšanas darbi 6
patēriņa mērītāju CONTRALOTRON iekļaušanai uzņēmuma
esošajā sistēmā
Pirmsprojekta dokumentācijas izstrāde objektam „SIA “Ventspils
nafta” termināls” butanizācijas iekārtu komplekss”
Pirmsprojekta dokumentācijas izstrāde objektam „Jaunais
cauruļvadu koridors no SIA “Ventspils nafta” termināls””
Pirmsprojekta dokumentācijas izstrāde objektam „2.un 3.muliņu
komplektās benzīna tvaiku savākšanas iekārtas apsaiste”
Pirmsprojekta dokumentācijas izstrāde objektam „Sūkņu stacijas
būvniecība rezervuāru parka 6x20000 m3 rajonā”
Tehniskā izstrāde objektam „SIA “Ventspils nafta” termināls
stenderu apsaistei uz 2.muliņa”
TP AVS modernizācija (dispečeru vadības sistēmas pārnešana uz
1.laukuma operatoru telpu)
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Naftas un naftas produktu kraušanas sūkņu uz tankkuģiem
avārijas apturēšanas sistēmas modernizācijas tehniskais projekts,
iekārtu un materiālu piegāde, programmnodrošinājuma izstrāde,
iestatīšanas darbi
Cauruļvada Dn400 naftas kraušanai 2.muliņa piestātnē Nr.31
tehniskais projekts
TP AVS modernizācijas koncepcija (laukumu 1, 2, 3, 4 vienotā
operatoru centra izveide)
Lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecības tehniskais projekts,
būvmontāžas darbi, iekārtu un materiālu piegāde, iestatīšanas
darbi
Tehnoloģisko cauruļvadu Nr.29 un Nn.31 būvniecības līdz
piestātnei 35A un 36 projektēšana
Rūpniecības kanalizācijas priekšattīrīšanas iekārtu pirmsprojekta
apsekošana
Tehniskais projekts dīzeļdegvielas pārsūknēšanai, izmantojot
sūkņu stacijas Nr.4 sūkņus Nr.150,152.
Tehniskais projekts tehnoloģisko cauruļvadu Nr.29-31 pārlikšanai
1.muliņa krasta zonā un to sasaistei ar 2. muliņa tehnoloģijām

58.

04/08-09/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls / AS „SZMA V”

59.

04/08 -05/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

60.

01/08 -05/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

1,2,3,4 laukumi

61.

01/08-12/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

62.

12/07apturēts

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

63.

12/07–01/08

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

64.

10/07 -11/07

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

3. laukums

65.

06/07-12/07

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

66.

04/07–12/07

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

Vidējā sprieguma elektroiekārtu apkope

67.

10/06-11/06

SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Dzelzceļa estakāde Nr.3

Projekta “Dzelzceļa estakādes Nr.3 putu ugunsdzēsības aizbīdņu
tālvadība” izmaiņas

68.

04/06- 07/06

Laukumi Nr.1, 3

Augstsprieguma elektroiekārtu iestatīšana

69.

04/06 07/06

70.

03/06-12/10

71.

08/05-02/06

72.

06/05-12/05

73.

02/05-04/05

SIA “Ventspils nafta”
termināls/ ---

1 laukums

74.

10/04-11/04

AS “Ventspils nafta” / ---

Rezervuāru parks

75.

06/04-08/04

AS “Ventspils nafta” / ---

Dispečeru telpa

SIA “Ventspils nafta”
termināls / --SIA “Ventspils nafta”
termināls / --SIA “Ventspils nafta”
termināls / --SIA “Ventspils nafta”
termināls /AS “ Venceb”
SIA “Ventspils nafta”
termināls / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

6 kV tīklu releju aizsardzība
Dispečeru telpa

Dispečeru dienesta informācijas sistēmas izveides
autoruzraudzība

Dzelzceļa estakāde Nr.4

Izlikšanas ceļu tehniskais projekts

Elektrosadales Nr.2,34,12,16,18

Releju aizsardzības testēšana
Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas projektora
remonts
5 rezervuāru sistēmas SAAB Tank Radar L/2 (TRL/2) metroloģiskā
atestācija.
Dispečeru telpas informācijas sistēmas modernizācija.
5
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20 rezervuāru sistēmas SAAB Tank Radar L/2 (TRL/2)
metroloģiskā atestācija.
Dispečeru telpas projektora remonts.

76.

05/04-08/04

AS “Ventspils Nafta”/

Rezervuāru parks

77.

11/03-12/03

AS “Ventspils Nafta”/

Dispečeru telpa

78.

06/03-07/03

AS “Ventspils nafta” / ---

Rezervuāru parks

79.

05/03-11/04

AS “Ventspils nafta” /
AS “ Venceb”

Dzelzceļa estakāde Nr.4

80.

02/03-03/03

AS “Ventspils nafta” / ---

Uzņēmuma tehnoloģisko procesu
vadības sistēma

81.

10/02-12/02

AS “Ventspils nafta” / ---

Rezervuāru parks

82.

08/02-11/02

AS “Ventspils nafta” / ---

83.

08/02-10/02

AS “Ventspils nafta” / ---

Muliņa Nr.2 ūdensvads un putu vads
Muliņš Nr.3. Naftas cauruļvada Nr.160
un 161 balsti

84.

07/02-11/02

AS “Ventspils nafta”

Uzņēmuma infrastruktūra

Kopējās infrastruktūras sistēmu informācijas un vadības
kompleksa veidošanas koncepcija.

85.

07/02-12/02

AS “Ventspils nafta” / ---

Uzņēmuma dispečerdienests

Dispečerdienesta informācijas sistēmas modernizācija.

86.

05/02-09/03

AS “Ventspils nafta” /
SIA “SKONTO BŪVE”

Tehnoloģiskās sūkņu stacijas Nr.7
būvniecība

Automatizācijas un elektrotehniskās daļas darbu komplekss.

87.

02/02-05/02

AS “Ventspils nafta” / ---

Ugunsdzēsības sistēma

88.

02/02-05/02

AS “Ventspils nafta” / ---

Laukumi Nr.1, 2, 3

89.

02/02-11/02

AS “Ventspils nafta” / ---

Gaišo naftas produktu un jēlnaftas
izliešanas dzelzceļa estakāde Nr.1

90.

07/01-12/01

AS “Ventspils nafta” / ---

Rezervuāru parks

91.

06/01-03/02

AS “Ventspils nafta” / ---

Uzņēmuma dispečeru sistēma

92.

03/01-07/01

AS “Ventspils nafta” /---

Sūkņu stacija Nr.7 un manifolds Nr.10

Celtniecības tehniskā projekta izstrāde. Autoruzraudzība.

93.

03/01-06/01

AS “Ventspils nafta” / ---

Laukums Nr.1

21 rezervuāra līmeņmērīšanas sistēmas SAAB Tank Radar L/2
(TRL/2) metroloģiskā atestācija.

94.

03/01-06/01

AS “Ventspils nafta” / ---

Laukums Nr.1

Tehnoloģiskā informācijas ekrāna paplašināšana par 6 moduļiem.

18 rezervuāru sistēmas SAAB TRL/2 metroloģiskā atestācija.
Skiču un tehniskais projekts, celtniecības un montāžas darbi,
iekārtu un materiālu piegādes un montāža, sistēmu iestatīšana.
Kompleksā iestatīšana. Ievade darba režīmā. Autoruzraudzība.
Tehnoloģisko procesu vadības sistēmas pārslēgšana no
apvienotās operatoru ēkas uz 4 laukuma operatoru telpu.
15 rezervuāru sistēmas SAAB Tank Radar L/2 (TRL/2)
metroloģiskā atestācija.
Pārvietošanas tehniskais projekts.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts.

Vienotās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas pilnveidošanas
tehniskais projekts.
Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas
programmnodrošinājuma izstrāde.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts. Autoruzraudzība.
70 rezervuāru līmeņmērīšanas sistēmas SAAB Tank Radar L/2
(TRL/2) metroloģiskā atestācija.
Dispečeru sistēmas paplašināšana, aprēķinu pārvietošana no
“Krava” uz Oracle.
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95.

02/01-03/01

AS “Ventspils nafta” / ---

Rezervuāru parks

Laukuma Nr.4 tehnoloģisko procesu vadības sistēmas izmaiņas –
rezervuāru Nr.401-404 vadība no laukuma Nr.4 operatoru telpas,
rezervuāru Nr.405-410 vadība no laukuma Nr.3 operatoru telpas.

96.

06/00–12/03

AS “Ventspils nafta” / ---

Jaunais cauruļvadu koridors no
“Ventspils nafta” līdz naftas muliņiem

Celtniecības tehniskais projekts.

97.

03/00-06/00

AS “Ventspils nafta” / ---

Rezervuāru parks

98.
99.

02/00-05/01
02/00-05/01

AS “Ventspils nafta” / ---

Laukums Nr.1
Laukums Nr.1

100. 11/99-07/01

AS “Ventspils nafta” / --AS “Ventspils nafta” /
Līgumsabiedrība ar pilnu
atbildību SIA “SKONTO
BŪVE” un AS “Venceb”

12 rezervuāru līmeņmērīšanas sistēmas SAAB Tank Radar L/2
(TRL/2) metroloģiskā atestācija.
SCADA sistēmas izveide.
Ugunsdzēsības SCADA sistēmas izveide.

Jaunais rezervuāru parks
2 х 50 000 m³

Automatizācija, elektrotehniskie darbi, ugunsdzēsības automātika
un signalizācija, kompleksā iestatīšana, garantijas un servisa
pavadījums.

2 un 3 laukums

Ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības
sistēmas rezerves tīkla izveide.

101. 08/99-02/00

AS “Ventspils nafta” / ---

102. 08/99-02/00

AS “Ventspils nafta” / ---

103. 06/99-10/99

AS “Ventspils nafta” / ---

104. 05/99-03/01

AS “Ventspils nafta” /
AS “ Venceb”

105. 05/99-10/99

AS “Ventspils nafta” / ---

106. 05/99-12/99

AS “Ventspils nafta” / ---

2 un 3 laukums

2 un 3 laukuma rezervuāru sistēmas SAAB Tank Redar L/2
metroloģiskā atestācija.

107. 02/99-07/00

AS “Ventspils nafta” /
AS “ Venceb”

Divpusējā izliešanas – uzpildīšanas
dzelzceļa estakāde

Tehniskā projekta tehnoloģiskās daļas izstrāde.

108. 12/98-02/99

AS “Ventspils nafta” /
Līgumsabiedrība ar pilnu
atbildību SIA “SKONTO
BŪVE” un AО “Venceb”

Rezervuāru parks 6 х 20 000 m³

6 kV līnijas un zibensnovedēja pārvietošana.

109. 12/98-03/99

AS “Ventspils nafta” /
ABB Latvija

110. 12/98-03/99

AS “Ventspils nafta” /
AS “ Venceb”

111. 10/98-12/99

AS “Ventspils nafta” / ---

112. 07/98-12/99

AS “Ventspils nafta” /
Līgumsabiedrība ar pilnu

Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(6 kV)
2 laukuma 24x5000m³ rezervuāru
parks
Jaunā divpusējā izliešanas uzpildīšanas dzelzceļa estakāde
2.laukuma 24x5000m³ rezervuāru
parks

Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(10 kV).SI-9
Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(0,4 kV)
Dispečerizācijas sistēma
Jaunais rezervuāru parks 6 x
20000m³

SCADA sistēma. Skiču projekts.
Automātiskās ugunsdzēsības SCADA sistēmas izveide.
Automatizācija, elektrotehniskie darbi, ugunsdzēsības automātika,
kompleksā iestatīšana.
SCADA sistēmas izveide.

Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts. Projekts reaktīvās jaudas
kompensācijai uzņēmuma tīklā.
Dispečeru informatīvi tehnoloģiskās sistēmas izveide.
SCADA sistēmas tehniskais projekts. Ugunsgrēka signalizācijas
un automātiskās ugunsdzēsības SCADA sistēmas tehniskais
7
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atbildību SIA “SKONTO
BŪVE” un AО “Venceb”

projekts. Elektroapgādes un apgaismojuma vadības sistēmas
tehniskais projekts; Tehnoloģiskās daļas tehniskais projekts;
Automatizācija, elektrotehniskie darbi, kompleksā iestatīšana,
garantijas un servisa pavadījums, pasūtītāja personāla apmācība.

113. 06/98- 09/98

AS “Ventspils nafta” /
Ierosme

Izliešanas – uzpildīšanas dzelzceļa
estakāde

Skiču projekts.

114. 06/98-05/99

AS “Ventspils nafta” / ---

3 laukums

Ugunsgrēka signalizācijas SCADA sistēmas izveide.

115. 06/98-08/98

AS “Ventspils nafta” / ---

3 laukums

Apgaismojuma rekonstrukcijas tehniskais projekts.

116. 06/98-08/98

AS “Ventspils nafta” / ---

Sūkņu stacijas Nr.3, 4

117. 03/98-12/99

AS “Ventspils nafta” /
AS “ Venceb”

Rūpniecības notekūdeņu kanalizācija

118. 02/98-12/99

AS “Ventspils nafta” / SIA
“SKONTO BŪVE”

Jaunais rezervuāru parks 2 x 50000
m³

119. 02/98-12/99

AS “Ventspils nafta” / SIA
“SKONTO BŪVE”

Jaunais dīzeļdegvielas rezervuāru
parks 2 x 20000 m³

120. 12/97-01/98

AS “Ventspils nafta” / SIA
“LEC”

121. 12/97-04/98

AS “Ventspils nafta” / ---

Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(0,4 kV)
Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
6kV

Apgaismojuma rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts. Elektrotehniskā daļa,
automatizācija
Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas tehniskais
projekts. Ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās
ugunsdzēsības vadības sistēmas tehniskais projekts.
Elektroapgādes un apgaismojuma vadības sistēmas tehniskais
projekts. Ugunsdzēsības SCADA sistēmas izveide.
Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas tehniskais
projekts. Ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās
ugunsdzēsības vadības sistēmas tehniskais projekts.
Elektroapgādes un apgaismojuma vadības sistēmas tehniskais
projekts. Ugunsdzēsības SCADA sistēmas izveide.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts. Ugunsdzēsības sūknētavas
KTA

122. 12/97-11/98

AS “Ventspils nafta” / ---

3 laukums

123. 10/97-12/97

AS “Ventspils nafta” / ---

Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(0,4kV). Remonta - mehāniskais cehs

124. 06/97- 07/98

AS “Ventspils nafta” /
Līgumsabiedrība ar pilnu
atbildību SIA “SKONTO
BŪVE” un AS “Venceb”

Rezervuāru parks 5 х 20 000 m³

Rekonstrukcijas tehniskais projekts. Kabeļu tīklu ģenerālais plāns.
Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas
rekonstrukcija, ietverot rezervuāru parku 15x20000m3, 5x20000m3,
18x20000m3 SCADA sistēmu integrāciju. Naftas uzskaites
sistēma, bilances, inventarizācija. Sūkņu izslēgšana no muliņiem
avārijas gadījumā.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts. Elektroapgāde. Elektriskais
apgaismojums. Spēka elektroiekārtas.
Tehnoloģiskā procesa automātiskās un tālvadības SCADA
sistēmas izveide. Ugunsdzēsības SCADA sistēmas izveide.
Kompleksā palaišana - iestatīšana un ievade rūpnieciskajā
ekspluatācijā.
8
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125. 06/97-07/97

AS “Ventspils nafta” / ---

126. 09/96-11/96

AS “Ventspils nafta” / ---

127. 07/96-10/96

AS “Ventspils nafta” /
AS “Venceb”

Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(6 kV). SI – 12
Tankkuģu ar 100 000 t celtspēju
pieņemšanas un iekraušanas muliņš

128. 05/96-09/96

AS “Ventspils nafta” /
AS “Venceb”

Naftas rezervuāru parks
5 х 20 000 m³

129. 03/96-07/96

AS “Ventspils nafta” / ---

130. 03/96-06/96

AS “Ventspils nafta” / ---

131. 01/96-10/96

AS “Ventspils nafta” / ---

132. 12/95-04/96

AS “Ventspils nafta” / ---

133. 11/95-02/96

AS “Ventspils nafta” / ---

134. 08/95-06/96

AS “Ventspils nafta” / ---

AS “Ventbunkers”

3 laukums

Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(6 kV). SI - 16
Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(6 kV). SI – 4
Muliņu Nr.1, 2, 3 bloķējošie cauruļvadi
Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(0.4 кV). TA1-TA2-TA3
Stacija balasta, rūpniecības un lietus
notekūdeņu attīrīšanai no naftas
produktiem
Rezervuāru parka katlu māja

Vienotās rezervuāru parka automātiskās ugunsdzēsības un
ugunsgrēka signalizācijas sistēmas tehniskā projekta izstrāde.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Elektrotehniskās daļas, tehnoloģisko procesu automatizācijas un
naftas komercuzskaites rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Elektrotehniskās daļas, tehnoloģisko procesu automatizācijas,
ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības
paplašināšanas tehniskais projekts.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Spiediena bloķēšanas SCADA sistēmas izveide.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Kompleksā iestatīšana. (Darbu rezultāts: līdz 0,5mgr/l naftas
produktu). Garantijas pavadījums. Servisa apkope.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts tehnoloģisko procesu un
ugunsdzēsības automatizācijas daļās.

(naftas produktu pieņemšana no cauruļvada un dzelzceļa, glabāšana un to pārkraušana tankkuģos)

135. 05/18-07/18

AS “Ventbunkers” /---

Uzņēmuma infrastruktūra

136. 04/18-05/18

AS “Ventbunkers” /---

Uzņēmuma infrastruktūra

137. 02/18-03/18

AS “Ventbunkers” /---

Uzņēmuma infrastruktūra

138. 11/17-12/17

AS “Ventbunkers” /---

Uzņēmuma infrastruktūra

139. 09/17-12/17

AS “Ventbunkers” /---

Uzņēmuma infrastruktūra

AS "Ventbunkers" mazuta kravas izgarojumu emisijas kontroles
sistēmas būvniecības autoru uzraudzības darbi
Būvprojekta izstrāde pazemes tvaika trases pārcelšanai uz
esošajiem balstiem
AS "Ventbunkers" mazuta izgarojumu emisijas kontroles sistēmas
būvprojekta izstrāde
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas rekonstrukcijas
būvprojekta izstrāde dzelzceļa izliešanas estakādē Dzintaru ielā
47, Ventspilī
Emisijas kontroles sistēmas būvprojekts minimālajā sastāvā
mazuta izgarojumu savākšanai no tankkuģiem un
aiztransportēšanai līdz absorbcijas iekārtai
9

Turaidas iela 10B, Rīga, LV-1039, Tel.: +371 67045670, Fakss: +371 67045671; e-mail: olimps@olimps.lv; http://www.olimps.lv

Referenta lapa
140. 05/17-06/17

AS “Ventbunkers” /AS
“SZMA V”

Uzņēmuma infrastruktūra

141. 04/17-05/17

AS “Ventbunkers” /---

Uzņēmuma infrastruktūra

142. 10/16-02/17

AS “Ventbunkers” /---

Uzņēmuma infrastruktūra

143. 05/16-07/16

АS “Ventbunkers” /AO
“SZMA V”

Uzņēmuma infrastruktūra

144. 03/15-06/15

AS “Ventbunkers” /---

Uzņēmuma infrastruktūra

145. 06/09 -11/09

AS “Ventbunkers” /

Uzņēmuma infrastruktūra

146. 06/09- 11/09

AS “Ventbunkers” /

Uzņēmuma infrastruktūra

147. 02/09- 03/09

AS “Ventbunkers” /

Uzņēmuma infrastruktūra

148. 11/08- 06/09

AS “Ventbunkers” / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

149. 10/08- 02/09

AS “Ventbunkers” / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

150. 10/07-01/08

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb

Rezervuāru parks Nr.7

151. 10/07- 07/08

AS “Ventbunkers” / ---

Dzelzceļa estakāde

152. 08/07- 03/09

AS “Ventbunkers” / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

153. 08/07–01/08

AS “Ventbunkers” / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

154. 04/07- 12/07

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Rezervuāru parks Nr.7 (3 х 20000 m³
un 1 x 5000 m³)

155. 01/07- 12/08

AS “Ventbunkers” / ---

Muliņš Nr.3

156. 07/05- 09/05

AS “Ventbunkers” / ---

157. 05/05- 09/05

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Muliņš Nr.3
Estakāde naftas produktu noliešanai
no bojātām cisternām

Projekta: “AS “Ventbunkers” dīzeļdegvielas cauruļvada DN300
nomaiņa” tehnoloģiskās un būvkonstrukciju sadaļu izstrāde
Dīzeļdegvielas marķēšanas rezervuāra Nr.29.2 maisītāja
būvprojekta detalizācijas apjomā izstrāde
Būvprojekta “Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiskā procesa
automātiskās vadības sistēmas pārbūve” izstrādes darbi
Projekta “AS “Ventbunkers” dīzeļdegvielas bunkurēšanas sistēmas
izbūve” tehnoloģiskās un būvkonstrukciju sadaļu izstrāde
Tehniskā projekta “Cauruļvadu nomaiņa sūkņu mājā Nr.2”
tehnoloģiskās, būvkonstrukciju, elektrotehniskās un tehnoloģisko
procesu automatizācijas sadaļu projektēšanas darbi
Dīzeļdegvielas pārkraušanas sistēmas būvniecības tehniskais
projekts
Objekta „Tehnoloģisko cauruļvadu būvniecība dīzeļdegvielas
sajaukšanai un marķēšanai rezervuāros Nr.29.2 un 29.4”
būvniecības darbu autora uzraudzība
Tehniska projekta „Rezervuāru Nr.12 un Nr.13 pieslēgšana sūkņu
stacijai Nr.32” izstrāde.
Dīzeļdegvielas sajaukšanas un marķēšanas sistēmas izbūves
tehniskais projekts.
Vecās dzelzceļa estakādes aprīkošanas ar ugunsaizsardzības
iekārtām autoruzraudzība
Sūkņa Nr. 51 nomaiņas tehniskais projekts (projekta „Rezervuāru
parka Nr.7 paplašināšana” ietvaros)
Tehniskais projekts vecās dzelzceļa estakādes aprīkošanai ar
ugunsaizsardzības iekārtām
Bunkurēšanas tehnoloģiskās sistēmas izveides tehniskais projekts
Attīrīšanas iekārtu ēkas ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas
tehniskais projekts
Parka paplašināšanas tehniskā projekta risinājumu izmaiņas
Ugunsdzēsības signalizācijas programmnodrošinājuma izstrāde,
pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi.
Ugunsdzēsības sistēmas remonta projekts
Izmaiņas tehniskajā projektā par YPCM 3216 iekārtu pievienošanu
estakādei
10
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158. 09/04-12/04

AS “Ventbunkers” /
AS “ SZMA V”

159. 07/04- 12/08

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb

160. 07/03- 12/04

AS “Ventbunkers” / ---

161. 05/03-07/04

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Ugunsdzēsības sūkņu stacijas
rekonstrukcija
Rezervuāru parks Nr.7 (3 х 20000 m³
un 1 x 5000 m³)
Sūkņu stacija Nr.30 un manifolds
Nr.60
Rezervuāru parks Nr.7 (3 х 20000 m³
un 1 x 5000 m³)

162. 12/02-12/04

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Uzņēmuma infrastruktūra

163. 12/02-12/04

AS “Ventbunkers” / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

164. 10/02-12/02

AS “Ventbunkers” / AS
“Siltumelektroprojekt
s”

Ugunsdzēsības sūkņu stacija

Tehnoloģisko procesu automatizācijas daļas rekonstrukcijas
projektēšanas dokumentācija.

165. 10/02-02/03

AS “Ventbunkers”/ ---

Manifolds Nr.60 un sūkņa PLENTY
G2000-1000 uzstādīšana sūkņu
stacijā Nr.30

Rekonstrukcijas tehniskais projekts.

166. 10/02-10/06

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Rezervuāru parks 6 х 20000 m3

Celtniecības autoruzraudzība.

167. 09/02-11/02

AS “Ventbunkers” / ---

Esošā dzelzceļa estakāde Nr.1

168. 09/02-12/02

AS “Ventbunkers” / ---

169. 08/02-10/02

AS “Ventbunkers” / ---

170. 08/02-12/02

AS “Ventbunkers” / ---

171. 11/01-02/02

AS “Ventbunkers” / ---

172. 11/01-01/02

AS “Ventbunkers” / ---

173. 10/01-03/02

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Rezervuāru parks 2 х 20000 m3

174. 08/01-01/02

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Uzņēmuma infrastruktūra

175. 07/01-08/01

AS “Ventbunkers” / ---

Rezervuāru parks 5 х 5000 m3

9 rezervuāru parka Nr.7 rezervuāri
(13 х 5000 m3)
Cauruļvads tumšo naftas produktu
iekraušanai tankkuģos no sūkņu
stacijas Nr.2 līdz naftas muliņam Nr.2
Caurlaides punkts
Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(0,4 kV)
Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(0,4 kV)

Palaišanas – iestatīšanas darbi.
Rezervuāru parka būvniecības autoruzraudzība
Elektroapgādes rekonstrukcija.
Rezervuāru parka paplašināšanas skiču un tehniskais projekts.
Rezervuāru parka būvniecības autoruzraudzība.
Gaišo un tumšo naftas produktu dzelzceļa noliešanas estakādes
1 kārtas celtniecības autoruzraudzība.
Gaišo un tumšo naftas produktu dzelzceļa noliešanas estakādes
celtniecības 1 kārta. Elektrotehniskā daļa un automātika.

Tehniskā projekta estakādes aprīkošanai ar mazuta ieliešanas
tehnoloģiskajām iekārtām projektēšanas dokumentācija.
Tehnoloģisko procesu un ugunsdzēsības procesu automatizētās
vadības sistēmas programmnodrošinājums.
Rekonstrukcijas projektēšanas dokumentācija.
Celtniecības autoruzraudzība.
Operatīvās vadības ēkas tehniskais projekts.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts. Kabeļu kanalizācijas
celtniecība sakaru un automātikas tīkliem.
Tehniskais projekts.
Cauruļvadu celtniecība dīzeļdegvielas iekraušanai tankkuģos no 2
muliņa rezervuāru parkiem Nr.2 un Nr.3. Tehniskais projekts.
Mazuta rezervuāru apsildes sistēmas projekts.
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Referenta lapa
176. 04/01-08/01

AS “Ventbunkers” / ---

АS “Ventbunkers”

Attīstības koncepcijas izstrāde.

177. 04/01-06/01

AS “Ventbunkers” / ---

178. 03/01-10/01
179. 03/01-06/01

AS “Ventbunkers” / ---

Ēku komplekss
Naftas produktu izliešanas dzelzceļa
estakādes
Rezervuāru parks Nr.7

Celtniecības tehniskais projekts.

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

180. 02/01-06/01

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Termālās eļļas katlu māja

181. 08/00-12/00

AS “Ventbunkers” / ---

182. 06/00-08/00

AS “Ventbunkers” / ---

183. 11/99-02/00

AS “Ventbunkers”/ AS
“Siltumelektroprojekts”

184. 06/99-07/99

AS “Ventbunkers” / ---

Sadzīves kanalizācijas tīkli

185. 06/99-07/99

AS “Ventbunkers” / AS
“Siltumelektroprojekts”

Muliņš Nr.3

AS “Ventbunkers” / ---

Dīzeļdegvielas parks 4 х 20 000 m3

187. 12/97-07/98

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Rezervuāri Nr.131,134

188. 10/97-02/98

AS “Ventbunkers” / ---

Dīzeļdegvielas rezervuāru parks
4 х 20 000 m3

189. 10/97-02/98

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Naftas produktu pārkraušanas
komplekss

190. 07/97-12/97

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Rezervuāru parks 3(2) х 10 000 m3

01/96-09/96
05/96-10/96
01/96-07/96
192.
03/96-10/96

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Parks 30 000 t

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Parks 30 000 t

193. 12/95-02/96

AS “Ventbunkers” / ---

Parks 30 000 t

186.

09/98-03/99
08/00-03/01

191.

Rezervuāru parks 13 х 5 000 m3 un
mazuta cauruļvads
Sadale Nr.9 (10 kV)

Kompleksais tehniskais projekts.
Zemējuma un zibens aizsardzības tehniskais projekts.
Paplašināšanas tehniskā projekta elektrotehniskās daļas un
tehnoloģisko procesu automatizācijas daļas izstrāde.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Paplašināšanas tehniskais projekts (elektrotehniskā daļa).
Ugunsdzēsības sistēmas “Naftas Filtrs” remonta tehniskais
projekts
Remonta tehniskais projekts. Automatizācija un elektrotehniskā
daļa
Ugunsdzēsības sistēmas remonta tehniskais projekts.
Automatizācija un elektrotehniskā daļa.
Tehnoloģiskā procesa un ugunsdzēsības procesa SCADA
sistēmas izveide. Objekta iestatīšana.
Automatizētās vadības sistēmas izstāde. Pieslēgšana naftas
produktu vadam Nr.24.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts. Automatizācija,
elektrotehniskā daļa, automātiskās ugunsdzēsības sistēma.
Rekonstrukcijas un celtniecības tehniskais projekts. I kārta.
Rezervuāru parka naftas produktu kontroles un uzskaites sistēma.
Rekonstrukcijas un celtniecības tehniskais projekts. II kārta.
Cauruļvada L-24 un ugunsdzēsības sistēmas automatizācijas
tehniskais projekts. SCADA sistēma. Rekonstrukcijas tehniskais
projekts. Elektrotehniskā daļa. Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Elektroapgāde un 10 kV elektropiedziņa.
Mazuta pārkraušanas objekta montāža un kompleksā iestatīšana.
Mazuta pārkraušanas objekta ugunsdzēsības automatizācijas un
ugunsgrēka signalizācijas sistēmas izveide un tehniskais projekts.
Mazuta pārkraušanas kompleksa elektrotehniskās daļas tehniskais
projekts. Tehniskais projekts un materiāli saskaņošanai. 10 kV
elektroapgādes shēmas releju aizsardzība.
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Referenta lapa
194. 12/95-02/96

AS “Ventbunkers” / ---

195. 12/95-02/96

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

04/95-03/96
196.
12/95-10/96

AS “Ventbunkers” /
AS “Venceb”

Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(10 kV). Sūkņu stacijas 10 kV
elektropiedziņa
Uzņēmuma elektroapgādes sistēma
(10 kV). КТA 2 х 630 kVA
Parks 30 000 t

Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Mazuta pārkraušanas objekta automatizētās operatīvās dispečeru
vadības sistēmas (AODVS) tehnisko līdzekļu kompleksa tehniskais
projekts un iekārtu un materiālu piegāžu organizēšana.
Mazuta pārkraušanas objekta SCADA sistēmas izveide.

.

SIA “LatRosTrans” (naftas un naftas produktu transportēšana un glabāšana)
197. 07/19- 11/19

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

TP AVS rekonstrukcija. 2.posms

198. 03/19- 07/19

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

199. 07/18-08/18

SIA “LatRosTrans”/
SIA Ekolat

NPS „Džukste”

200. 07/18- 07/18

SIA “LatRosTrans”/
SIA Ekolat

LRDS “Ilūkste”

201. 07/18- 12/18

SIA “LatRosTrans” / ---

202. 06/18- 11/18

SIA “LatRosTrans” / ---

203. 09/17- 12/17

SIA “LatRosTrans” / ---

204. 07/17-11/17

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

205. 11/16-03/17

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

206. 10/16- 12/17

SIA “LatRosTrans” / ---

207. 10/16-11/16

SIA “LatRosTrans” / ---

Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas inženiertīklu pārbūve
NPS „Džukste” ūdens sagatavošanas sistēmas atjaunošana.
Automatizācijas sistēma
ADL laukuma ražošanas lietus ūdens kanalizācijas un
tehnoloģisko cauruļvadu drenāžas sistēmas pārbūve.
Elektroapgāde un automatizācijas sistēmas
Operatīvās dispečeru vadības automatizētās sistēmas (ODVAS)
rekonstrukcija
Būvobjekta "Maģistrālā naftas produktu cauruļvada
“Polocka-Ventspils” 292., 293.km rezerves cauruļvada zem upes
“Mūsa” pārbūve un piebraucamā ceļa izbūve" autoruzraudzība
Operatīvās dispečeru vadības automatizētās sistēmas (ODVAS)
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
LRDS “Ilūkste” tehnoloģiskā procesa automatizētās vadības
sistēmas (TP AVS) “augšējā” un “vidējā” līmeņa rekonstrukcija,
1-ais etaps
LRDS “Ilūkste” automātiskās ugunsdzēsības sistēmas
rekonstrukcijas tehniskā projekta optimizācija, sadalīšana pa
etapiem saskaņā ar rezervuāru tehnisko pārbaužu, graduēšanas
un remontu darbu grafiku
Maģistrālā naftas produktu cauruļvada “Polocka-Ventspils” 292.,
293. km rezerves cauruļvada zem upes “Mūsa” pārbūve un
piebraukšanas apstākļu uzlabošana būvprojekta izstrāde
LRDS “Ilūkste” rezervuāru parka rezervuāru pārbūve tehniskā
projekta izstrāde

LRDS “Ilūkste”
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Referenta lapa
208. 08/16-12/16

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

209. 08/16-12/16

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena”

LRDS “Ilūkste” maģistrālo sūkņu agregātu (MSA) vadības un
elektroapgādes shēmas modernizācijas tehniskā projekta izstrāde
NPS “Skrudaliena” TP AVS modernizācija

210. 10/15-11/15

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena”

TP AVS rekonstrukcijas projekta izstrāde

211. 10/15-11/15

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

TP AVS rekonstrukcijas projekta izstrāde

212. 08/15-11/15

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena”

213. 07/15-08/15

SIA “LatRosTrans” / SIA
Ekolat

LRDS “Ilūkste”

214. 11/14-03/15

SIA “LatRosTrans” / ---

NPPS “Džūkste”

215. 06/14-10/14

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

216. 10/13-04/14

SIA “LatRosTrans” / ---

PNP “Ventspils”

217. 09-13-10/13

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

218. 10/12-01/13

SIA “LatRosTrans” / ---

PNP “Ventspils”

219. 08/12-10/12

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

220. 08/10-10/10

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

221. 03/10

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

222. 02/10-07/10

SIA “LatRosTrans” / ---

223. 07/06-07/07

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

224. 06/06-09/06

SIA “LatRosTrans” / ---

PNP “Ventspils”

225. 05/06-09/06

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS "Ilūkste"

226. 01/06-08/07

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena”

NPS “Skrudaliena” optimizācijas pirmsprojekta risinājumi
Būvobjekta “Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija”
automatizācijas sadaļas pārstrāde, autoruzraudzība
NPPS “Džūkste” tehnoloģiskā procesa automatizētās vadības
sistēmas rekonstrukcija
Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas tehniskā
projekta izstrāde
Dīzeļdegvielas komercuzskaites mezgla tehnoloģiskā procesa
automatizētās vadības sistēmas rekonstrukcija
LRDS “Ilūkste” AVS „vidējā” un „augšējā” līmeņa
programmnodrošinājuma izmaiņas darbi
Dīzeļdegvielas komercuzskaites mezgla tehnoloģiskā procesa
automatizētās vadības sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrāde
Iekšējās pārsūknēšanas cauruļvadu rekonstrukcijas projektēšanas
darbi
LRDS “Ilūkste” maģistrālās sūkņu stacijas Nr.1 konservācijas
tehniskā projekta izstrāde
Dīzeļdegvielas masas aprēķina programmatūru „Account”
modernizācija
SIA “LatRosTrans” uzņēmuma un dienesta vadības centra
vienkāršotas rekonstrukcijas skices projekta izstrāde
LRDS “Ilūkste” tehnoloģijas rekonstrukcijas tehniskais projekts pēc
shēmas “no sūkņa – sūknī”
PNP “Ventspils” dīzeļdegvielas daudzuma mērīšanas sistēmas
tehniskā apkope
20kV spēka transformatoru nomaiņas tehniskais projekts,
piegādes, montāža
Dīzeļdegvielas komercuzskaites mezgla būvniecība

227. 08/05-03/06

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena”

Dīzeļdegvielas komercuzskaites mezgla tehniskais projekts
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Referenta lapa
228. 04/05-08/05

SIA “LatRosTrans” / ---

Naftas produktu vada “Polocka –
Ventspils” posms 90,5-147km

229. 04/05-10/05

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

Pirmsprojektēšanas darbi, būvniecības vietas izvēle, naftas
produktu uzskaites mezgla un naftas produktu vada iekārtu
piegāžu tehnisko noteikumu izstrāde
Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas modernizācija

230. 04/05-10/05

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”, NPPS “Džūkste”

Elektroapgādes AVS releju aizsardzības pārbaude un regulēšana

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

Lielformāta vizualizācijas paneļa uzstādīšana.

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”, NPPS “Džūkste”

LRDS “Ilūkste” rekonstrukcija, NPPS “Džūkste” modernizācija

233. 12/03-12/04

SIA “LatRosTrans” /
Pilnsabiedrība “Baltijas
Inženierbūve”

Naftas produktu vads

Apvada cauruļvadi. Naftas produktu vada (146,7-158km) tehniskā
modernizācija (renovācija).

234. 11/03-06/05

SIA “LatRosTrans” / ---

PNP “Ventspils”

235. 08/03-12/04

SIA “LatRosTrans” / ---

Naftas produktu vads

236. 07/03-03/04

SIA “LatRosTrans” /
AS “SZMA V”

Maģistrālie cauruļvadi

237. 04/03-12/03

SIA “LatRosTrans” / ---

Pieņemšanas punkta “Ventspils”
dīzeļdegvielas komercuzskaites
mezgls

238. 11/02-12/02

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

06/04 231.
09/04
232. 02/04-07/05

239. 05/02-09/03

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

240. 04/02-09/02

SIA “LatRosTrans” / ---

241. 04/02- 06/03

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena 1, 2“
Naftas produktu pārsūknēšanas
sūkņu stacija “Džūkste”

242. 01/02-09/03

SIA “LatRosTrans” / ---

Maģistrālā sūkņu stacija LRDS
“Ilūkste”, naftas produktu vads

Tehnoloģijas rekonstrukcija, dīzeļdegvielas uzskaites mezgla
uzstādīšana. Autoruzraudzība. PNP “Ventspils” dīzeļdegvielas
uzskaites mezgla metroloģiskā atestācija
Naftas produktu vada (146,7-158 km) modernizācijas (renovācijas)
autoruzraudzība.
Maģistrālo cauruļvadu attīrīšanas un diagnostikas līdzekļu
caurplūdes kontroles sistēmas modernizācija.
Tehniskais projekts.
Elektrodzinēju telpas automātiskās ugunsdzēsības sistēmas
aprīkošana
Modernizācijas darbi, lai nodrošinātu naftas produktu
pārsūknēšanas apjomus līdz 5 (pieciem) miljoniem tonnu gadā.
Spiediena uzturēšanas sūkņu piegāde. Operatoru telpas
celtniecības darbi. Kabeļu estakādes celtniecība.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija.
Būvniecība (lai nodrošinātu naftas produktu pārsūknēšanas
apjomus līdz 5 (pieciem) miljoniem tonnu gadā). “Zem atslēgas”.
Tehniskais projekts naftas produktu vada “Polocka – Ventspils”
posma “Ilūkste – Ventspils” caurlaides spējas palielināšanai līdz 8
milj.t gadā. (Apvedcauruļvadu (lupingu) celtniecības tehniskais
projekts, LRDS “Ilūkste” maģistrālās sūkņu stacijas rekonstrukcijas
tehniskais projekts).
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Referenta lapa
243. 11/01-06/02

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena 1, 2“

244. 11/01-06/02

SIA “LatRosTrans” / ---

245. 09/01-01/02

SIA “LatRosTrans” / ---

246. 09/01-01/02

SIA “LatRosTrans” / ---

247. 06/01-10/03

SIA “LatRosTrans” / ---

248. 12/00-10/03

SIA “LatRosTrans” / ---

Kompleksā sakaru sistēma
Jauna naftas produktu
pārsūknēšanas sūkņu stacija
“Džūkste”
Naftas produktu vads
NPS “Skrudaliena 1,2”, LRDS
“Ilūkste”, NPS “Džūkste”, naftas
produktu vada “Polocka – Ventspils”
Latvijas posms
NPS “Skrudaliena 1,2”, LRDS
“Ilūkste”, NPS “Džūkste”

249. 10/00-03/02

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

250. 09/00-12/02

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena 1,2”, LRDS
“Ilūkste”, NPS “Džūkste”

251. 09/00-06/01

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Džūkste”

252. 09/00-06/01

SIA “LatRosTrans” / SIA
“SKONTO BŪVE”

NPS “Džūkste”

253. 08/00-10/00
254. 06/00-09/00

SIA “LatRosTrans” / ---

255. 01/00-06/00

SIA “LatRosTrans” / ---

256. 12/99-02/00

SIA “LatRosTrans” / ---

257. 10/99-07/00

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena”

258. 10/99-07/00

SIA “LatRosTrans”/ SIA
“SKONTO BŪVE”

NPS “Skrudaliena”

259. 10/99-05/00

SIA “LatRosTrans” / ---

260. 10/99-03/00

SIA “LatRosTrans” / ---

SIA “LatRosTrans” / ---

Naftas vads
LRDS “Ilūkste”
Radioreleju sakaru līnija posmā
“Baltkrievijas robeža – NPS
“Skrudaliena”
Naftas komercuzskaites mezgls
Nr.703

NPS “Skrudaliena 1,2”, LRDS
“Ilūkste”, NPS “Džūkste”, blokposteņi
Naftas komercuzskaites mezgls
Nr.703

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcijas tehniskais
projekts.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Celtniecības tehniskais projekts.
Lupingu celtniecības tehniskais projekts.
SIA “LatRosTrans” objektu tehnoloģijas kompleksā rekonstrukcija.

SIA “LatRosTrans” objektu automatizācijas sistēmu rekonstrukcija.
LRDS “Ilūkste” rezervuāru parka operatīvās uzraudzības sistēmas
SAAB TRL/2 iekārtas, palaišanas – iestatīšanas darbi.
SIA “LatRosTrans” objektu elektroapgādes kompleksā
rekonstrukcija.
Ugunsdzēsības un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas
rekonstrukcijas autoruzraudzība.
Ugunsdzēsības un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas
rekonstrukcija.
Izolācijas remonta un nomaiņas tehnisko rekomendāciju izstrāde.
Filtru laukumu tehniskais projekts.
Celtniecība.
Tehniskā apkope.
Ugunsdzēsības un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas
rekonstrukcijas autoruzraudzība.
Ugunsdzēsības un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas
rekonstrukcija.
SIA “LatRosTrans” objektu elektroapgādes rekonstrukcijas
tehniskais projekts.
Ar “2000 gada problēmu" saistītā mikroprocesoru iekārtu
testēšana
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Ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas kompleksais tehniskais
projekts.
Kabeļu estakādes, komplektās transformatoru apakšstacijas (KTA)
Nr.3 celtniecība.
Elektroapgādes rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.

261. 10/99-03/00

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Džūkste”

262. 12/98-07/99

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

263. 11/98-06/99

SIA “LatRosTrans” / ---

264. 09/98-06/00

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena 1,2”
NPS “Skrudaliena 1,2”, NPS
“Džūkste”

265. 07/98-12/98

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena”

Ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības
sistēmas elektroapgādes rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde

266. 07/98-04/99

SIA “LatRosTrans” / ---

Naftas uzskaites mezgls Nr.703

Kompleksā iestatīšana, ievade ekspluatācijā (kā komercmezgla),
metroloģiskā atestācija.

267. 05/98-07/98

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Džūkste”

268. 05/98-08/98

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena”

269. 04/98-07/98

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

270. 03/98-07/99

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

271. 03/98-07/99

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

272. 11/97-03/98

SIA “LatRosTrans” / ---

Uzņēmuma informācijas sistēma

11/97-06/98
07/98-12/98

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena 1,2”

274. 06/97-10/97

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

275. 05/97-09/97

SIA “LatRosTrans” / ---

Uzņēmuma datortīkls

276. 12/96-04/97

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

273.

Automātikas modernizācijas tehniskais projekts.

Ārējā darba apgaismojuma rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrāde.
SVS Nr.3 elektroiekārtu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
un elektromontāžas darbi.
SVS un estakādes apgaismojuma rekonstrukcija.
Ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības
sistēmas rekonstrukcijas autoruzraudzība.
Ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības
sistēmas rekonstrukcija.
Programmas paketes izstrāde un uzstādīšana datu pārraidei no
mērīšanas sistēmas SAAB Tank Radar L/2 uz LRDS “Ilūkste”
operatoru staciju un centrālo dispečeru pulti Daugavpilī.
Ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības
rekonstrukcijas un modernizācijas tehniskā projekta izstrāde
(tehnoloģijas un automātikas daļas).
Rezervuāru parka automatizētās vadības sistēmas izveides
tehniskā projekta izstrāde.
Programmas paketes izstrādу un uzstādīšana, lai nodrošinātu datu
apmaiņu starp AODVS Daugavpilī un atbilstošajām uzņēmumu
“Naftotekis” (Lietuva), “Družba” (Baltkrievija), AS “Ventspils nafta”
NUM Nr.703 un AODVS, NPTN “Družba” sistēmām.
Ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde (elektroapgādes un
tehnoloģijas daļas).
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277. 11/96-05/97

SIA “LatRosTrans” / ---

PNP “Ventspils” naftas
komercuzskaites mezgls Nr.703

278. 10/96-03/97

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

279. 10/96

SIA “LatRosTrans” / ---

AODVS sistēma

280. 09/96-01/97

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

281. 08/96-11/96

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

282. 07/96-12/98

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Skrudaliena”

283. 04/96-07/96

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”

284. 03/96-04/96

SIA “LatRosTrans” / ---

NPS “Džūkste”

285. 03/96-10/96

SIA “LatRosTrans” / ---

286. 07/94-12/96

SIA “LatRosTrans” / ---

LRDS “Ilūkste”
Naftas vadu “Polocka – Ventspils” un
“Polocka – Birži” kā arī produktu vada
“Disna – Ilūkste - Ventspils” Latvijas
teritorijas iecirkņi

Rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.
Ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde (automatizācijas daļa).
Vadības algoritmu izstrāde un sistēmas interfeisa izveide.
Rezervuāru parka naftas produktu uzskaites un kontroles sistēmas
tehniskais projekts.
Rezervuāru parka AODVS izveides tehniskā uzdevuma izstrāde.
Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas
rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Rezervuāru parka naftas produktu kontroles un uzskaites sistēmas
izveides tehniskā uzdevuma izstrāde.
Elektroapgādes, spēka elektroapgaismojuma un aizbīdņu
automatizētās vadības tehniskā projekta izstrāde.
Komercsistēmas izveides tehniskais projekts.
Automatizētās operatīvās - dispečeru vadības sistēmas (AODVS)
izveides tehniskā projekta izstrāde (ar dispečeru punktu Daugavpilī
operatīvai vadībai).

AS “Naftas Parks” ( naftas produktu pieņemšana no cauruļvada, glabāšana un to pārkraušana tankkuģos)
Kontroles un uzskaites sistēmas, AVS izveide, palaišana un
iestatīšana un ievade ekspluatācijā.
Ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības
SCADA sistēmas izveide.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Tehnoloģiskā procesa (ar piesārņoto naftas produktu utilizācijas
sistēmu) vadības sistēmas tehniskais projekts (IV kārta).

287. 08/98-03/99

AS “Naftas Parks” / ---

Naftas terminālis

288. 05/98-03/99

AS “Naftas Parks” /
AS “Venceb”

Naftas terminālis

289. 04/98-12/98

AS “Naftas Parks” / ---

Uzņēma elektroapgāde

290. 04/98-08/98

AS “Naftas Parks” / ---

Rezervuāru parks 4 х 10 000 m3

291. 01/98-02/98

AS “Naftas Parks” /
“Kaskāde-SZMA”

Rezervuāru parks 3 х 20 000 m3 un
cauruļvads

Elektroapgāde.

292. 07/97-12/97

AS “Naftas Parks” /
“Ierosme”

Rezervuāru parki 1 х 10 000 m3, 5 х 5
000 m3, 3 х 20 000 m3

Rekonstrukcijas tehniskais projekts.

293. 11/96-07/98

AS “Naftas Parks” /
AS “Venceb”

Dīzeļdegvielas pārkraušanas objekts

Automatizācijas sistēmas tehniskais projekts, organizatoriskais
inženierpavadījums, montāža, iestatīšana. II un III kārta.

294. 07/96-03/98

AS “Naftas Parks” /
AS “Venceb”

Rezervuāru parks 1 х 10 000 m3+
1 х 5 000 m3

SCADA sistēmu izveide.
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295. 07/96-03/97

AS “Naftas Parks” /
AS “Venceb”

Rezervuāru parks 4 х 5 000 m3

296. 07/96-08/96

AS “Naftas Parks” /
AS “Venceb”

Rezervuāru parks

297. 11/95-08/96

AS “Naftas Parks” /
AS “Venceb”

Dīzeļdegvielas pārkraušanas objekts

SCADA sistēmu izveide.
Naftas produktu kontroles un uzskaites sistēmas tehniskais
projekts.
Automatizācijas sistēmas tehniskais projekts, organizatoriskais
inženierpavadījums, montāža, iestatīšana. I kārta.

SIA “VARS Co” (nitrilakrilskābes pieņemšana no dzelzceļa, glabāšana un to pārkraušana
298. 11/04-12/04

SIA “VARS Co” /
AS “SZMA V”

299. 05/96-08/96

SIA “VARS Co” / ---

300. 04/96-09/96

SIA “VARS Co” / ---

Nitrilakrilskābes pārkraušanas
komplekss
Nitrilakrilskābes pārkraušanas
komplekss
Nitrilakrilskābes pārkraušanas
komplekss

tankkuģos)

Automātiskās ugunsdzēsības vadības sistēmas modernizācijas
autoruzraudzība.
Automatizācijas tehniskais projekts.
Vadības sistēma (piegādes, lietišķā programmēšana,
inženierpakalpojumi).

AS “Ventamonjaks” SIA “Ventall Termināls”, SIA “Ventamonjaks serviss” (ķīmisko un naftas produktu pieņemšana no dzelzceļa,
glabāšana un to pārkraušana tankkuģos)

301. 05/19-05/19

SIA „VK Terminal
Services“/----

Uzņēmuma infrastruktūra

302. 04/19-04/19

SIA „VK Terminal
Services“/SIA "EMEROL"

Uzņēmuma infrastruktūra

303. 03/19-04/19

SIА “Ventall Termināls”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

304. 01/19-07/19

SIA “Ventamonjaks”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

305. 11/18- 11/18

SIA „VK Terminal
Services“/SIA "Latus
SARDZE"

Uzņēmuma infrastruktūra

306. 08/18- 09/18

SIA „VK Terminal
Services“/----

Uzņēmuma infrastruktūra

307. 08/18- 09/18

SIA „VK Terminal
Services“/----

Uzņēmuma infrastruktūra

Priekšprojekts SIA "VK Terminal Services" esošo rezervuāru
Nr.21/1-21/6, 446, 447 apsaistes pārbūvei palmu eļļas
pieņemšanai
Būvniecības ieceres un būvprojekta izstrāde SIA "VK Terminal
Services" cauruļvadu L-2, L-5 aprīkošanai ar virzuļu palaišanas /
pieņemšanas kamerām
Projekts SIA „Ventall Termināls” putu dzēšanas sistēmas
rekonstrukcijai dzelzceļa cisternu estakādēs uz sliežu ceļiem Nr.5,
6, Nr.13, 14, Dzintaru ielā 66, Ventspilī
Projekta "SIA «Ventamoanjaks» amonjaka pārkraušanas
kompleksa Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas
(TPAVS) modernizācija" izstrāde
VK Terminal Services ugunsdzēsības sūkņu 24/1, 24/2 pamatu
būvkonstrukciju projektēšanas darbi
SIA "VK Terminal Services" automātiskās ugunsdzēsības sūkņu
stacijas esošās ugunsdzēsības tehnoloģijas pārbūves projekta
izstrāde
Projekta dokumentācijas izstrāde naftas produktu tvaiku
savākšanas cauruļvada izbūvei no esošajiem vakuuma sūkņiem līdz
piestātnei Nr.35
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Priekšprojekta izstrāde SIA "Ventamonjaks serviss" esošās
infrastruktūras pārbūvei palmu eļļas pieņemšanai no tankkuģiem,
uzglabāšanai un tālākai transportēšanai pa dzelzceļu
„Automātiskās ugunsdzēsības sūkņu stacijas modernizācija:
ugunsdzēsības sūkņu ar dīzeļdzinēju uzstādīšana, Dzintaru ielā
66, Ventspilī”, autoru uzraudzība
Objekta “Mērīšanas un automatizācijas līdzekļu nomaiņa SIA
“Ventamonjaks” terminālī” priekšprojekta izstrādes darbi
Būvprojekta un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un
saskaņošanas darbi automātiskās ugunsdzēsības sūkņu stacijas
modernizācijai ugunsdzēsības sūkņu ar dīzeļdzinēju uzstādīšanai
Esošās SIA "Ventall Termināls" TP AVS audits un modernizācijas
priekšlikumu izstrāde
Būvprojekta un būvniecības ierīces dokumentācijas izstrāde un
saskaņošanas darbi SIA “Ventamonjaks serviss” ugunsdzēsības
cauruļvadu pārbūvei posmā no ugunsdzēsības sūkņu stacijas (AUS)
līdz 2., 15.ceļu izliešanas estakādei
Vakuuma sūkņu stacijas rekonstrukcijas tehniskā projekta
dokumentācija divu vakuuma sūkņu uzstādīšanai

308. 04/18-05/18

SIA “Ventamonjaks
serviss”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

309. 06/17-12/17

SIA “Ventamonjaks
serviss”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

310. 04/17-03/18

SIA “Ventamonjaks
serviss”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

311. 05/16-06/17

SIА “Ventall Termināls”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

SIA “Ventall Termināls”
/---

Uzņēmuma infrastruktūra

313. 03/16-08/16

SIA“Ventamonjaks
serviss”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

314. 05/14-12/14

SIA “Ventall Termināls”
serviss”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

315. 08/10 -12/10

SIA “Ventall Termināls”
serviss”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

316. 08/10-12/10

AS “Ventamonjaks” / SIA
MBC.Metrology Bureau
Consulting

Uzņēmuma infrastruktūra

317. 04/10-09/10

AS “Ventamonjaks” / SIA
MBC.Metrology Bureau
Consulting

Uzņēmuma infrastruktūra

318. 02/10-03/10

AS “Ventamonjaks” / SIA
MBC.Metrology Bureau
Consulting

Uzņēmuma infrastruktūra

Tehniska projekta dokumentācijas kompresora (poz.C-1A,B,C,D)
sekundāro kontroles un vadības iekārtu nomaiņai izstrāde

319. 07/09-12/09

AS “Ventamonjaks” / SIA
MBC.Metrology Bureau
Consulting

Uzņēmuma infrastruktūra

Kompresoru (poz.C-1B,C) sekundāro kontroles un vadības iekārtu
nomaiņa (iekārtu, materiālu nomaiņa, montāžas darbi,
programmnodrošinājuma izstrāde, iestatīšanas palaišanas darbi)

320. 08/08-12/08

AS “Ventamonjaks” / SIA
MBC.Metrology Bureau
Consulting

Uzņēmuma infrastruktūra

Tehniskā projekta dokumentācijas kompresora (poz.C-1A.B.C.D)
sekundāro kontroles un vadības iekārtu nomaiņai izstrāde

312.

04/16–
06/16

Ugunsgrēka dzēšanas sistēmas modernizācijas tehniskā projekta
dokumentācijas izstrāde
Tehniskā projekta vadības un automatizācijas daļas dokumentāciju
izstrāde AS „Ventamonjaks” kompresora C-1A,B,C,D kompresoru
sekundāro kontroles un vadības sistēmas iekārtu nomaiņa , 2.
kārta
Kompresoru (poz.C-1A,B,C,D) sekundāro kontroles un vadības
iekārtu nomaiņa (iekārtu, materiālu nomaiņa, montāžas darbi,
programmnodrošinājuma izstrāde, iestatīšanas palaišanas darbi)
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321. 11/07-11/08

AS “Ventamonjaks” / АS
“SZMA V”

Sašķidrinātās gāzes glabāšanas
noliktava

Sašķidrinātās gāzes glabāšanas noliktavas pārvietošana;
programmnodrošinājums, kontrollera iestatīšana

322. 10/07-12/07

AS “Ventamonjaks” / SIA
“Latus sardze”

Uzņēmuma infrastruktūra

10 kV elektrotīklu releju iestatīšana

323. 09/07-02/08

SIА “Ventall Termināls”

Rezervuāru parks 2x20000 m3

Būvniecības pirmsprojekta risinājumu izstrāde

324. 09/07-12/07

SIА “Ventall Termināls”

Rezervuāru parks 4x15000 m3

325. 03/07-07/07

SIА “Ventall Termināls”

Uzņēmuma infrastruktūra

326. 03/07-09/08

SIА “Ventall Termināls”

Rezervuārs R-4

327. 02/07-01/08

SIА “Ventall Termināls”

Uzņēmuma infrastruktūra

328. 02/07-03/08

SIА “ Ventall Termināls ” /
АS “ SZMA V”

Uzņēmuma infrastruktūra

329. 04/06-11/06

SIА “Ventall Termināls” /
--

Uzņēmuma infrastruktūra

Būvniecības pirmsprojekta risinājumu izstrāde
Tehniskā projekta “Naftas produktu pārsūknēšanai uz tankkuģiem
izmantojamo sūkņu staciju un cauruļvadu rekonstrukcija”
tehnoloģiskās, elektroniskās un automatizācijas daļu izmaiņas
Būvdarbu autoruzraudzība.
Naftas produktu pārsūknēšanai tankkuģos izmantojamo sūkņu
staciju un cauruļvadu sistēmas rekonstrukcijas autoruzraudzība.
Ugunsdzēsības automātikas sistēmas programmnodrošinājuma
izstrāde un iestatīšanas darbi.
Ugunsdzēsības automātikas informācijas vākšanas un vadības
sistēmas nomaiņas tehniskais projekts

330. 01/06-02/06
331. 11/05-12/06
332. 08/05-07/06
333. 06/05-12/06
334. 06/05-05/07
335. 06/05-11/06

АS “Ventamonjaks” /
SIA “Siemens”
SIА “Ventall Termināls” /
-SIА “ Ventall Termināls ” /
АS “ SZMA V”
SIА “Ventall Termināls” /
-SIА “Ventall Termināls” /
-SIА “Ventall Termināls” /
--

AST Nr.165

10 kV elektrosadales rekonstrukcija

Rezervuāru parks М-168

Montāžas un iestatīšanas darbi

2 un 15 ceļa dzelzceļa estakāde

Divpusējās naftas produktu noliešanas estakādes būvniecība

Uzņēmuma infrastruktūra

Sūkņu stacijas un cauruļvadu, kas paredzēti naftas produktu
pārsūknēšanai tankkuģos, rekonstrukcijas projekts

Uzņēmuma infrastruktūra

Rezervuāra V=20000m3 būvniecības projekts

Piestātne 35А

Stacionārā celtņa uzstādīšanas tehniskais projekts

336. 06/05-09/05

SIА “Ventall Termināls” /
--

Uzņēmuma infrastruktūra

Tehniskais projekts cauruļvadam no 2 un 15 ceļa dzelzceļa
estakādes līdz rezervuāru parkam

337. 04/05-06/06

SIА “Ventall Termināls” /
--

2 un 15 ceļa dzelzceļa estakāde

Celtniecības autoruzraudzība

338. 09/04-10/04

AS “Ventamonjaks” / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

339. 08/04- 12/04

AS “Ventamonjaks” / ---

Rezervuāru parks М-168

Esošās AS “Ventamonjaks” pretugunsgrēka aizsardzības sistēmas
modernizācija. AS “Ventamonjaks” un SIA “Vars” kopējās
ugunsdzēsības un aizsardzības sistēmas izveides skiču projekts.
Tehniskais projekts vadības sistēmas pārnešanai no amonjaka
noliktavas centrālā vadības punkta (CVP) uz viegli uzliesmojošu
šķidrumu kompleksa CVP, montāžas darbi, iestatīšana.
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340. 08/04- 12/04

AS “Ventamonjaks” / ---

Sadales pults 10kV

341. 06/04-08/04

AS “Ventamonjaks” / ---

342. 05/04-06/04

AS “Ventamonjaks” / ---

Noliktavas ēkas

343. 03/03-12/04

AS “Ventamonjaks” / ---

Sūkņu stacija un dzelzceļa estakāde

344. 03/03-12/04

AS “Ventamonjaks” / ---

Rezervuāru parks 6 х 10000 m3

345. 06/96-09/96

AS “Ventamonjaks” / ---

Amonjaka pārkraušanas komplekss

346. 04/95-04/96

AS “Ventamonjaks” / ---

Siltumenerģijas komercuzskaites
sistēma

Modernizācijas projekts
101A, 101B rezervuāru vāceļu piegāzētības automātiskās
kontroles sistēmas nomaiņas tehniskais projekts.
Produkta plūsmas no 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6, T001,
T002 rezervuāriem tālvadības regulēšanas tehniskais projekts.
34. piestātnes gāzu attīrīšanas iekārtas vadības un kontroles
sistēmas tehniskais projekts.
Renovācijas tehniskais projekts
Naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādes un sūkņu stacijas
celtniecības tehniskais projekts.
Rezervuāru parka celtniecības tehniskais projekts.
Tehnoloģiskā procesa automatizētās tālvadības sistēmas
modernizācijas koncepcija.
Tehniskais projekts, saskaņošana, inženierpakalpojumi,
organizatoriskie pasākumi, tehniskā palīdzība sistēmas
iestatīšanā.

PVAS “Latvenergo” (elektroenerģijas ražošana un sadale)
347. 01/12-06/12

AS “Latvenergo”, AS
Latvijas elektriskie tīkli,
AS „Sadales tīkls” / ---

Apakšstacija Nr.32 „Gajoks”
Daugavpilī, Patversmes ielā 7

Būvprojekta „110/10 kV apakšstacijas Nr.32 „Gajoks”
rekonstrukcija” izstrāde; 10kV sprieguma sadales
telekomunikācijas daļas rekonstrukcijas projekts

348. 04/08-05/09

AS „Sadales tīkls” / ---

110 kV apakšstacija Nr.61 „Liepāja”

6kV slēgiekārtas rekonstrukcijas tehniskais projekts

349. 03/08-04/09

PVAS “Latvenergo” / ---

Ķeguma HES

Ugunsdzēsības signalizācijas apakšsistēmas izveide

Daugavas HES

Vadības sistēmas koncepcija un tehniskais uzdevums

350. 12/05-12/06
351. 10/05-06/06
352. 06/05-09/05
353. 05/05-07/05
354. 01/05-04/05
355. 06/04-06/07

PVAS “Latvenergo”/
SIA “SZMA-Rīga”
PVAS “Latvenergo” filiāle
“Rīgas elektrotīkls”
PVAS “Latvenergo”/
SIA “Remus”
PVAS “Latvenergo” filiāle
“Ziemeļaustrumu
elektriskie tīkli”
PVAS “Latvenergo” filiāle
“Ziemeļaustrumu
elektriskie tīkli”
PVAS “Latvenergo” /
SIA “Siemens”

ТР-901 Brīvības ielā rekonstrukcijas projekts
LMT stacija Vīganti, Mežmales

Elektrotīklu izbūves projekts

Dzīvojamā māja "Stērķēni"
(Aizkraukles rajons)

Elektrotīklu izbūves projekts

Dzīvojamā māja "Mežāres"

Elektrotīklu izbūves projekts

Apakšstacija 110kV Mārupe

Releju aizsardzības un automātikas pārbaude un regulēšana
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6kV un 0,4kV: programmēšana, dokumentācija, personāla
apmācība
Ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas autoruzraudzība.

356. 02/04-08/05

PVAS “Latvenergo” /
SIA “Atrium”

Rīgas HES

357. 12/00-02/01

PVAS “Latvenergo” / ---

Pļaviņu HES

358. 09/99-10/99

PVAS “Latvenergo”/
SIA “LEC”

Mikrorajons Bauskas ielā no Nr.149
līdz Nr.168

359. 07/99-10/99

PVAS “Latvenergo”/
SIA “LEC”

Ķeguma HES-2

360. 09/97-12/97

PVAS “Latvenergo” / ---

Rīgas TEC-2

PVAS “Latvenergo” / ---

Rīgas TEC-2

Sistēma datu savākšanai no sākotnējām ierīcēm un sensoriem un
to vizualizācijas sistēma operatoru stacijās.

PVAS “Latvenergo” / ---

Ķeguma HES-1

Hidroagregātu atsūknēšanas sūkņu staciju rekonstrukcija.
Tehnoloģiskās, konstruktoru, elektrotehniskās un automatizācijas
daļu tehniskais projekts.

08/97-11/97

361.

09/97-12/97
09/97-12/97

362. 05/96-06/96

Elektroapgādes rekonstrukcija. Tehniskais projekts.
Poternas sūkņu un drenāžas sūkņu vadības un elektroapgādes
rekonstrukcija. Elektrotehniskās daļas un automatizācijas
tehniskais projekts. Rekonstrukcijas autoruzraudzība un
kompleksā iestatīšana.
Informācijas atspoguļošanas un datu savākšanas sistēmas
tehniskā projekta automatizācijas daļa.

SIA „Juglas Jauda”
363. 04/07-03/08

SIA “Juglas Jauda” / ---

Koģenerācijas stacija, Brīvības 401

364. 05/07-06/07

SIA “Juglas Jauda” / ---

Koģenerācijas stacija, Brīvības 401

365. 05/07-07/08

SIA “Juglas Jauda” / ---

Koģenerācijas stacija, Brīvības 401

366. 05/07-07/08

SIA “Juglas Jauda” / ---

Koģenerācijas stacija, Brīvības 401

367. 05/07-06/07

SIA “Juglas Jauda” / ---

Koģenerācijas stacija, Brīvības 401

Tehniskais projekts ģenerējošo iekārtu pieslēgšanai pie
Latvenergo elektrotīkliem
Iekārtu piegāde, uzstādīšana un iestatīšana
Konsultācijas par koģenerācijas stacijas projekta realizāciju
(projekta elektrotehniskā daļa)
Ģenerējošo iekārtu pieslēgšanas pie Latvenergo elektrotīkliem
autoruzraudzība
Koģenerācijas stacijas avārijas apgaismojuma projektēšana

AS “Conexus Baltic Grid”/ AS “Gaso” / AS “Latvijas Gāze”/ (gāzes transportēšana, glabāšana un sadale)
368.

01/20-patrei
z

06/19-patrei
z
06/19-patrei
370.
z

369.

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Inčukalna PGK gāzes savākšanas
punkts Nr.3

AS “Gaso”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

GRS "Brocēni"

Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.3 uzlabošanas
(esošā nojaukšana un jauna paplašināta GSP izbūve) būvprojekta
izstrāde un būvniecības autoruzraudzība
Gāzes hromatogrāfa piegāde, montāža, regulēšana, kalibrēšana
un nodošana ekspluatācijā
Gāzes regulēšanas stacijas "Brocēni" pārbūve
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371.

06/19-patrei
z

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Inčukalna PGK mērīšanas stacija Nr.1

372.

06/19-patrei
z

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

373.

06/19-patrei
z

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

374.

06/19-patrei
z

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

Inčukalna pazemes gāzes krātuves mērīšanas stacijas Nr.1
dabasgāzes uzskaites līniju atjaunošana
Būvobjekta "Pārvades gāzesvada Vireši - Tallina līnijas krānu
mezgla T3 un T4 pārbūve" autoruzraudzība
Gāzes regulēšanas stacijas Brocēni pārbūves (ar tehnoloģisko
iekārtu nomaiņu) autoruzraudzība
Pārvades gāzesvada - atzara uz GRS Sloka atjaunošanas (ar
cauruļu apmaiņu posmā 22.6km-30.6km) autoruzraudzība
Gāzesvadu iznešanas plāna izstrāde objektā "Valsts galvenā
autoceļa E67/A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža (Grenstāle)
posms 7.9-25.0 km Ķekavas apvedceļš"
Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Valmiera-1 un pieslēgšanas
mezgla pie PGV Vireši - Tallina pārbūves būvprojekts
Pārvades gāzesvada Vireši - Tallina krānu mezgla Т5-Т6
pārbūves būvprojekts
AS "Conexus Baltic Grid" 4 (četru) gāzes urbumu Nr. 59, 70, 74 un
87 atjaunošana Inčukalna Pazemes gāzes krātuvē
Inčukalna PGK kompresoru stacijas Nr.2 krānu mezgla Nr.91
stāvokļa kontroles programmēšanas darbi
Inčukalna PGK kompresoru ceha Nr.2 gāzes pārsūknēšanas
agregātu tehnoloģiskā ūdens sagatavošanas kompleksa pārbūves
būvprojekts
Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes savākšanas punkta Nr.1
gāzes mērīšanas testa līnijas atjaunošana. SCADA sistēmas
modernizēšana, iekārtu nomaiņa, uzstādīšana.
Gāzes regulēšanas stacijas GRS Rīga-3 vasaras reducēšanas
līnijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības darbi

375. 05/19- 07/19

AS “Conexus Baltic
Grid”/SIA "Polyroad"

376. 04/19-09/19

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

377. 01/19-08/19

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

378. 01/19-12/19

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

379. 12/18-12/18

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Inčukalna PGK kompresoru stacijas
Nr.2 krānu mezgls Nr.91

380. 12/18- 06/19

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Inčukalna PGK kompresoru cehs Nr.2

381. 10/18-06/19

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Inčukalna PGK gāzes savākšanas
punkts Nr.1

382. 09/18-06/19

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

GRS Rīga-3

383. 04/18-12/18

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

GRS "Brocēni"

Projekts GRS Brocēni pārbūvei ar tehnoloģisko iekārtu nomaiņu

384. 04/18-10/18

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

Pārvades gāzesvada Vireši - Tallina līnijas krānu mezgla T3 un T4
pārbūves būvprojekts

385. 03/18- 07/18
386. 02/18-02/19

AS “Conexus Baltic
Grid”/SIA "Ernst & Young
Baltic"
AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Iespēju izpēte un izmaksu un ieguvumu analīze Latvijas un
Lietuvas gāzes starpsavienojuma jaudas palielināšanai
Inčukalna PGK krānu mezgls Nr.91

IPGK krānu mezgla Nr.91 būvniecības autoruzraudzības darbi
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387. 11/17- 02/18

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

GRS Jelgava -1

388. 11/17-12/17

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

389. 11/17- 12/18

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Gāzes mērīšanas stacija "Korneti"

390. 11/17- 08/18

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

391. 08/17- 10/17

AS “Conexus Baltic
Grid”/SIA "KATLINIEKS"

Uzņēmuma infrastruktūra

392. 07/17-09/19

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

393. 06/17- 09/19

AS “Conexus Baltic Grid”
/„Baltijas Energo Būve”

Inčukalna PGK gāzes savākšanas
punkts Nr.2
Inčukalna PGK gāzes savākšanas
punkts Nr.2

394. 03/17-12/18

AS “Conexus Baltic
Grid”/---

Uzņēmuma infrastruktūra

395. 01/17-09/17

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

396. 01/17- 05/17

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

397. 09/16-06/17

AS “Latvijas Gāze” / --

Kompresoru cehs Nr.2

398. 04/16-12/16

AS “Latvijas Gāze” / --

Kompresoru stacija Nr.2

399. 04/16-12/16

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

GRS Jelgava -1 rekonstrukcijas projekts (ar tehnoloģisko iekārtu
nomaiņu)
Programmatūras izstrāde gāzes regulēšanas staciju odorizācijas
iekārtu attālinātam monitoringam un vadībai
Gāzes mērīšanas stacijas "Korneti" gāzes uzskaites daļas pārbūve
Pārvades gāzesvada - atzara uz GRS Sloka atjaunošanas (ar
cauruļu apmaiņu posmā 22.6km-30.6km) projekts
Darbu veikšanas projekta izstrāde pārvades gāzesvada atzara uz
GRS Jelgava-2 sagatavošanas iekšējai diagnostikai
Autoruzraudzība būvdarbu laikā būvobjektā: Inčukalna PGK gāzes
savākšanas punkta Nr.2 pārbūve”
Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.2 pārbūves
(rekonstrukcijas) darbi
Būvdarbu autoruzraudzība: IPGK pieslēguma mezgls (LG-267-5)
un Virzuļu palaišanas kamera uz Lietuvas robežas (LG-267-4).
Gāzes reducēšanas staciju (GRS) Sloka, GRS Saldus, GRS Liepāja,
GRS Jēkabpils, GRS Daugavpils konteinera tipa gāzes kvalitātes
punktu (GKP) ar gāzes hromatogrāfu, O2 noteikšanas iekārtu un
gāzes mitruma noteikšanas iekārtu piegāde, montāža, palaišana,
regulēšana, kalibrēšana un nodošana komerciālajā ekspluatācijā
Gāzes reducēšanas staciju (GRS) un gāzes mērīšanas stacijas
(GMS) Korneti gāzes uzskaites mērlīdzekļu kompleksa piegāde,
montāža, palaišana, regulēšana, kalibrēšana un nodošana
komerciālajā ekspluatācijā
Rezerves daļu piegāde, personāla apmācība, kompresoru ceha
Nr.2 mērīšanas stacijas iekārtu montāža, programmēšana,
testēšana un kopējā sistēmas nodošana ekspluatācijā
"Inčukalna pazemes gāzes krātuve" kompresoru stacijas Nr.2 krānu
mezgla Nr.91 pārbūves projekts
Autoruzraudzība būvobjektos: ”Pārvades gāzesvada Izborska
-Inčukalna PGK līnijas krānu mezgla Nr.225 pārbūve; pārvades
gāzesvada Izborska -Inčukalna PGK līnijas krānu mezgla Nr.227
pārbūve; pārvades gāzesvada Upmala -Preiļi - Rēzekne
pievienošanas mezgla pie pārvades gāzesvada Rīga - Daugavpils
pārbūve; gāzes regulēšanas stacijas (GRS) Sloka pārbūve ar esošo
iekārtu montāžu GRS konteinerā, Jūrmalā, Graudu ielā 8”.
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400. 04/16-12/16

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

401. 03/16-12/16

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

402. 02/16-03/16

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

403. 02/16-07/17

AS “Latvijas Gāze” /
Pietro Fiorentini S.p.A.

Gāzes savākšanas punkts Nr.2

404.

11/15-12/15

AS “Latvijas Gāze” / --

Kompresoru stacija Nr.2

405.

08/15-12/15

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

406.

08/15-04/16

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

407.

04/15-12/15

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

408.

04/15-12/15

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

Gāzes reducēšanas mezgla (GRM) Iecava-Liepāja, gāzes
reducēšanas mezgla (GRM) Rīga – Daugavpils, gāzes
regulēšanas stacijas (GRS) Valmiera - 1, gāzes regulēšanas
stacijas (GRS) Rīga – 1, gāzes regulēšanas stacijas (GRS)
Ziemeļi un gāzes regulēšanas stacijas (GRS) Cēsis konteinera tipa
gāzes kvalitātes punktu (GKP) ar gāzes hromatogrāfu, O2
noteikšanas iekārtu un gāzes mitruma noteikšanas iekārtu
piegāde, montāža, palaišana, regulēšana, kalibrēšana un
nodošana komerciālajā ekspluatācijā
Autoruzraudzība būvobjektā „ Augstā spiediena
(P < 6 bar) virszemes gāzesvada DN 700 mm un vidējā spiediena
(P < 4 bar) virszemes gāzesvada DN 250 mm un DN 150 mm
Salaspils, Krustpils, Rencēnu un Lubānas ielās, Rīgā, remontdarbi"
(RE-0002-14(4))”
Katodaizsardzības SCADA sistēmas telemehānikas kontrolpunkta
skapja izgatavošanas un uzstādīšanas tehniskās dokumentācijas
izstrāde
Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.2 rekonstrukcijai
paredzētās tehniskās dokumentācijas, SCADA sistēmas,
elektroapgādes sistēmas iekārtu un materiālu piegāde
Autoruzraudzība būvdarbu laikā, realizējot projektu “Inčukalna
PGK kompresoru stacijas Nr.2 eļļas rezervuāra ēkas pārbūve”
Pārvades gāzesvada Rīga-Paņeveža attīrošo un intelektuālo
virzuļu palaišanas kameras mezgla izbūves projekts. Vadības un
automatizācijas sistēmas. Tehnoloģiskie sakari.
Tehniski - ekonomiskā pamatojuma izstrāde dabasgāzes pārvades
sistēmas komercuzskaitei nodrošināšanai
Autoruzraudzība būvdarbu laikā būvobjektā: “Pārvades gāzesvada
Iecava – Liepāja līnijas krāna izbūvi un gāzesvada atzara uz GRS
„Nākotne” pievienošanas mezgla rekonstrukcija”
Projektu izstrāde (6 gab.) pārvades gāzesvada Izborska -Inčukalna
PGK līnijas krānu mezgla Nr. Iz225 nomaiņai; pārvades gāzesvada
Izborska -Inčukalna PGK līnijas krānu mezgla Nr. Iz227 nomaiņai;
pārvades gāzesvada Upmala -Preiļi - Rēzekne pievienošanas
mezgla pie pārvades gāzesvada Rīga - Daugavpils rekonstrukcijai;
pārvades gāzesvada Rīga - Paņeveža attīrošo un intelektuālo
virzuļu palaišanas kameras mezgla izbūvei; pārvades gāzesvadu
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409.

03/15-12/15

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

410.

03/15-12/16

AS “Latvijas Gāze” / --

Gāzes mērīšanas stacija “Korneti”

411.

02/15-12/15

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

412.

01/15-05/15

AS “Latvijas Gāze” / --

Gāzes savākšanas punkts Nr.2

413.

12/14-12/16

AS “Latvijas Gāze” / --

Gāzes savākšanas punkts Nr.2

414.

08/14-12/17

AS “Latvijas Gāze” / --

TP ALFA

415. 08/14- 12/14

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

416. 05/14-08/14

AS “Latvijas Gāze” / --

GRS Sloka

417. 05/14-10/14

AS “Latvijas Gāze” / --

Pārvades gāzesvada atzara uz GRS
Baldone pievienošanas mezgls

418. 11/13-03/14

AS “Latvijas Gāze” / --

Augstā spiediena (P<16 bar) sadales
gāzesvadu krāna mezgls

419. 11/13-12/15

AS “Latvijas Gāze” / --

Pārvades gāzesvadu Pleskava –
Rīga un Izborska – Inčukalna PGK
zemūdens pārejas

Pleskava - Rīga, Izborska -Inčukalna PGK, Rīga - Inčukalna I-līnija
un Rīga - Inčukalna II-līnija pieslēgšanas mezgla pie Inčukalna
pazemes gāzes krātuves rekonstrukcijai; gāzes regulēšanas
stacijas (GRS) Sloka rekonstrukcijai ar esošo iekārtu montāžu
GRS konteinerā
Augstā spiediena (P<6 bar) virszemes gāzesvada Dn700 mm un
vidējā spiediena (P<4 bar) virszemes gāzesvada Dn250 mm un
Dn150 mm Salaspils, Krustpils, Rencēnu un Lubānas ielās, Rīgā,
remontdarbu tehnisko risinājumu izstrāde
Tehniski-ekonomiskais pamatojums gāzes mērīšanas stacijas
„Korneti” mērīšanas līniju rekonstrukcijai
Būvobjekta: „Pārvades gāzesvada Viļņa - Rīga posma 445.605 km
- 489.055 km, kopā ar gāzesvadu atzariem uz GRS Uzvara,
Bauska, Code un Iecava pārvešanai uz gāzesvadu kategoriju ar
darba spiedienu līdz 1,6MPa” autoruzraudzība būvdarbu laikā
Inčukalna PGK kompresoru stacijas Nr.2 eļļas rezervuāru
nomaiņas projekts
Inčukalna PGK gāzes savākšanas punkta Nr.2 pārbūves
būvprojekts un autoruzraudzība
TP ALFA paplašināšanas gāzesapgādes ārējo tīklu iznešanas no
būvniecības zonas tehniskā projekta izstrāde
Pārvades gāzesvada Iecava – Liepāja līnijas krāna izbūves un
gāzesvada atzara uz GRS „Nākotne” pievienošanas mezgla
rekonstrukcijas projekts
Objekta „Par pārvades gāzesvada atzara uz GRS Sloka
sagatavošanu iekšējai diagnostikai” darbu veikšanas projekta
izstrāde
Pārvades gāzesvada atzara uz GRS Baldone pievienošanas
mezgla pie Pārvades gāzesvada Rīga - Paņeveža rekonstrukcijas
autoruzraudzība
Tehniskā projekta izstrāde augstā spiediena (P<16 bar) sadales
gāzesvadu krāna mezgla rekonstrukcijai zemesgabalā „Kaldupe”,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Autoruzraudzība būvobjektā: „Pārvades gāzesvadu Pleskava –
Rīga un Izborska – Inčukalna PGK zemūdens pāreju pāri Gaujas
upei kapitālais remonts”
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420. 10/13-11/15

AS “Latvijas Gāze” / SIA
„SKONTO BŪVE”

Pārvades gāzesvadu Pleskava –
Rīga un Izborska – Inčukalna PGK
zemūdens pārejas

421. 10/13-12/13

AS “Latvijas Gāze” / SIA
TUV Nord Baltik

Uzņēmuma infrastruktūra

422. 10/13

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

423. 08/13-07/14

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

424. 05/13-12/13

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

425. 03/13-12/17

AS “Latvijas Gāze” / SIA
„SKONTO BŪVE”

Gāzes mērīšanas stacija “Korneti”

426. 12/12-04/13

427. 08/12-10/12

AS “Latvijas Gāze” /

AS “Latvijas Gāze” / --

Uzņēmuma infrastruktūra

Uzņēmuma infrastruktūra

Pārvades gāzesvadu Pleskava – Rīga un Izborska – Inčukalna
PGK zemūdens pāreju pāri Gaujas upei kapitālā remonta darbi
Projekta „Gāzesvada Rīga – Paņeveža zemūdens pāreju pāri
Mūsas upei esošā dīķera kapitālais remonts ar cauruļu un krānu
mezglu Pn248, Pn249 nomaiņu” un projekta „Gāzesvada Rīga –
Paņeveža zemūdens pāreju pāri Mēmeles upei esošā dīķera
kapitālais remonts ar cauruļu un krānu mezglu Pn252, Pn253
nomaiņu” tehniskās dokumentācijas pārbaude
Austrumbaltijas klastera gāzes infrastruktūras projektu
mijiedarbības analīze, kas tiek veikta saistībā ar kopējās intereses
projektiem BEMIP plāna ietvaros un vienotās Igaunijas, Latvijas,
Lietuvas un Somijas gāzes tirgus drošības stratēģijas ietvaros.
Būvdarbu autoruzraudzība būvobjektos:
- pārvades gāzesvada atzara uz GRS Lode pievienošanas mezgla
pie Pārvades gāzesvada Virieši - Tallina rekonstrukcija;
-pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga un Izborska-Inčukalna PGK
krānu mezglu perspektīvās КS Vireši rekonstrukcija;
- pārvades gāzesvada Pleskava – Rīga posmā LK P132-LK P133
renovācija Krimuldas novadā un līnijas krāna mezgla Nr.P132
izbūve
Pārvades gāzesvada Viļņa - Rīga posma 445.605 km - 489.055
km, kopā ar gāzesvadu atzariem uz GRS Uzvara, Bauska, Code
un Iecava pārvešanai uz gāzesvadu kategoriju ar darba spiedienu
līdz 1,6MPa tehniskā projekta izstrāde
Gāzes mērīšanas stacijas “Korneti” rekonstrukcijas darbi
Projektu izstrāde pārvades gāzesvada atzara uz GRS Baldone
pievienošanas mezgla pie Pārvades gāzesvada Rīga - Paņeveža
rekonstrukcijai un pārvades gāzesvada atzara uz GRS Lode
pievienošanas mezgla pie Pārvades gāzesvada Virieši - Tallina
rekonstrukcijai
Pārvades gāzesvada Viļņa – Rīga posma 445.605 km – 489.055
km, kopā ar gāzesvadu atzariem uz GRS Uzvara, Bauska, Code
un Iecava pārvietošanai uz gāzesvadu kategoriju ar darba
spiedienu līdz 1,6 MPa skiču projekta un tehniski-ekonomiskā
pamatojuma izstrāde
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428. 07/12-01/13

AS “Latvijas Gāze” / ----

Uzņēmuma infrastruktūra

429. 04/12-11/12

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

430. 03/12-08/12

AS “Latvijas Gāze” /---

Uzņēmuma infrastruktūra

431. 03/12-08/12

AS “Latvijas Gāze” / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

432. 02/12-07/12

AS “Latvijas Gāze” / ---

Pārvades gāzesvads Pleskava – Rīga
posmā LK P132-LK P133

433. 09/11-12/11

AS “Latvijas Gāze” / ---

Gāzes mērīšanas stacija “Korneti”

434. 10/11-08/12

AS “Latvijas Gāze” / ---

Pārvades gāzesvadu Pleskava –
Rīga un Izborska – Inčukalna PGK
zemūdens pārejas

435. 07/11-11/11

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK.

436. 12/10-11/11

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK.

437. 06/10-12/11

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK. Kompresoru stacija
Nr.1

438. 06/10-02/12

AS “Latvijas Gāze” / SIA
„SKONTO BŪVE”

Inčukalna PGK. Kompresoru stacija
Nr.1

439. 03/10-12/11

AS “Latvijas Gāze” /
SIA”Skonto Būve”

Maģistrālais gāzesvads
Rīga-Paņeveža

440. 06/09-08/10

AS “Latvijas Gāze” / Pitro
Fiorentini S.p.A.

441. 06/09-04/12

AS “Latvijas Gāze” / Pitro
Fiorentini S.p.A.

Inčukalna PGK. Kompresoru stacija
Nr.1
Inčukalna PGK. Kompresoru stacija
Nr.1

442. 02/09-05/09

AS “Latvijas Gāze” / SIA
„Rumba”

GRS “Zirņi”, GRS “Lutriņi”

PGV Iecava – Liepāja pievienošanas mezgla pie PGV
Rīga-Paņeveža izbūves projekta izstrāde Iecavas novadā
Kompresoru ceha Nr.1 un Nr.2 gāzes - gaisa dzesētāju vadības
sistēmas uzlabošana (projektēšana, iestatīšanas un
programmēšanas darbi)
Pārvades gāzesvadu Pleskava-Rīga un Izborska- Inčukalna PGK
krānu mezglu perspektīvās КS Vireši rekonstrukcijas projekta
izstrāde
Pārvades gāzesvada Vireši-Tallina līnijas krāna mezgla Nr.Т8
nomaiņas projekta izstrāde Naukšēnu novadā
Pārvades gāzesvada Pleskava – Rīga posmā LK P132-LK P133
kapitālā remonta veikšanas projekta izstrāde
Projektu izstrāde plūsmas regulatora uzstādīšanai gāzes
mērīšanas stacijā “Korneti”
Pārvades gāzesvadu Pleskava – Rīga un Izborska – Inčukalna
PGK zemūdens pāreju pāri Gaujas upei kapitālā remonta
veikšanas projekta izstrāde
Pārvades gāzesvada – atzara uz GRS Rīga-1 kapitālā remonta
projekta izstrāde
Gāzes bilances uzskaites modernizācija ekspluatācijas iecirknī
"Inčukalna pazemes gāzes krātuve"
Objekta „Inčukalna PGK kompresoru stacijas Nr.1 rekonstrukcija.
Gāzes sausināšanas mezgla rekonstrukcija” būvdarbu
autoruzraudzība
Objekta „Inčukalna PGK kompresoru stacijas Nr.1 gāzes
sausināšanas iekārtās būvniecība
Maģistrālā gāzesvada Rīga-Paņeveža zemūdens pārejas pāri
Daugavas ūdens krātuvei kapitālā remonta veikšanai
nepieciešamie inženierizpētes, projektēšanas darbi un gāzes
cauruļu piegāde. Gāzesvada kapitālā remonta darbi
Iekārtu piegāde gāzes sausināšanas mezgla būvniecībai
Gāzes sausināšanas mezgla iekārtu ieregulēšanas, testēšanas un
nodošanas ekspluatācijā uzraudzība
GRS “Zirņi” un GRS “Lutriņi”projekti
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443. 09/08-12/08

AS “Latvijas Gāze” /

GSP-2 un GSP-3

444. 06/08- 07/09

AS “Latvijas Gāze” /

445. 07/08-12/09

AS “Latvijas Gāze” / ---

446. 11/07-07/08
447. 03/07-02/08

AS “Latvijas Gāze” / ---

448. 02/07-08/08

AS “Latvijas Gāze” / ---

449. 08/06-12/06

AS “Latvijas Gāze” / PBG
S.A.

450. 08/06-12/06

AS “Latvijas Gāze” / PalL
Poland Sp.z o.o.

451. 06/06-08/06

AS “Latvijas Gāze” / ---

452. 03/06-03/07
454. 11/05 - 06/06

AS “Latvijas Gāze” / --AS “Latvijas Gāze” /
SIA “Elektrosistēmas”
AS “Latvijas Gāze” / ---

GRS “Ziemeļi”
Inčukalna PGK. Kompresoru stacija
Nr.1
GRS “Rīga-2”
GRS “Rīga-3”
Inčukalna PGK. Gāzes savākšanas
punkts Nr.1
Inčukalna PGK. Gāzes savākšanas
punkts Nr.1
Inčukalna PGK. Gāzes savākšanas
punkts Nr.1
Gāzesvadi “Ziemeļu loks” un
“GRP-90”
GRS “Rīga-3”

455. 07/05-07/06

AS “Latvijas Gāze” / ---

456. 05/05-11/07

AS “Latvijas Gāze” / ---

457. 02/05-11/07

AS “Latvijas Gāze” / ---

458. 11/04-11/05

AS “Latvijas Gāze” /
SIA “Klinkmann”

Gāzes sadales tīkli

459. 11/04 –12/04

AS “Latvijas Gāze” /
SIA “SZMA Rīga”

Gāzes mērīšanas stacijas “Korneti”

460. 11/04 - 04/07

AS “Latvijas Gāze” /
SIA “Atrium”

Inčukalna PGK

461. 11/04-12/06

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK. Gāzes savākšanas
punkts Nr.1

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

AS “Latvijas Gāze” / ---

453. 11/05 –12/05

462.

10/04 –
12/04

Metanola patēriņa uzskaites sistēmas rekonstrukcija GSP-2 un
GSP-3
GRS “Ziemeļi” rekonstrukcijas autoruzraudzība
Gāzes sausināšanas mezgla būvniecības tehniskais projekts
Gāzes vada atzarojuma un GRS-2 būvprojekts
Gāzes vada un GRS “Rīga-3” būvdarbu autoruzraudzība
Gāzes savākšanas punkta Nr.1 rekonstrukcija. Autoruzraudzība.
Automātikas un elektroapsildes projektēšanas darbi. Kontrolleru
programmēšana, skapju piegāde.
Elektroapsildes projekts un materiālu piegāde.
Gāzesvadu “Ziemeļu loks” un “GRP-90” pārvienojumu projekts
Stopiņu novadā ”Zaķīšu” tuvumā
Gāzes vada un GRS “Rīga-3” projekts

Inčukalna PGK

GSP-2 un GSP-3 20kV elektroiekārtu komutācijas shēma

GRS “Rīga-1”

Rekonstrukcijas tehniskais projekts
Elektroapgādes un pārsprieguma aizsardzības būvdarbu
autoruzraudzība

Inčukalna PGK
Inčukalna PGK. Kompresoru stacija
Nr.1
Inčukalna PGK. Kompresoru stacija
Nr.1

KS-1 pirmās kārtas rekonstrukcija
Pirmās kārtas rekonstrukcijas autoruzraudzība
Gāzes sadales tīklu SCADA projekts, automatizācijas līdzekļu
programmēšana
SCADA modifikācija objektā “Dublējošā hromatogrāfa uzstādīšana
gāzes mērīšanas stacijā “Korneti” .
TP AVS iestatīšana, iekārtu piegādes, gāzes mērīšanas mezgla
programmēšana
Gāzes savākšanas punkta Nr.1 rekonstrukcijas projekts. Tehnisko
prasību un specifikāciju izstrāde, konkursa piedāvājumu
ekspertīze.
Operatīvās vadības centra vizualizācijas sistēmas izstrāde.
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AS “Latvijas Gāze” /
SIA “Siemens”

Inčukalna PGK

Sadales telpas 20kV iekārtu piegādes inženierpakalpojumi.

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

Elektroapgādes un pārsprieguma aizsardzības sistēmas projekts.

AS “Latvijas Gāze” / ---

Gāzes savākšanas punkti Nr.1, 2, 3

3 jaunu metanola noliktavu projektēšana un celtniecība, esošās
noliktavas demontāža.

Kompresoru stacija Nr.1

Gāzes mērīšanas mezgla tehniskais projekts.

Inčukalna PGK

Gāzes sagatavošanas iekārtas tehniskais projekts.

AS “Latvijas Gāze” / ---

Kompresoru cehs Nr.2
Savākšanas punkti 1, 2, 3

470. 08/03-01/04

AS “Latvijas Gāze” / ---

“Korneti”

Apakšstaciju Nr.2, 3 gaisa dzesēšanas AVS izveide
Datortehnikas “Siemens” piegāde.
Gāzes mērīšanas stacijas “Korneti” datu dublēšanas
nodrošināšana

471. 07/03- 11/04

AS “Latvijas Gāze” /
SIA “Гипроспецгаз“

Kompresoru stacija Nr.1

Rekonstrukcijas tehniskais projekts.

472. 12/02-12/03

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

Operatīvās vadības centra aprīkošana un tehniskās vadības
sistēmas izstrāde.

473. 06/02

AS “Latvijas Gāze” / ---

Radio iela 19 un Toma iela 62,
Liepājā

Gāzes apgādes sadales tīklu projekts.

474. 06/02-08/02

AS “Latvijas Gāze” / ---

Dispečeru centrs

475. 03/02-05/02

AS “Latvijas Gāze” / ---

476. 12/01-02/02

AS “Latvijas Gāze” / ---

GRS “Valmiera - II”
Cauruļvada Pleskava – Rīga Latvijas
posms

477. 12/01-03/02

AS “Latvijas Gāze” / ---

478. 11/01-04/02

AS “Latvijas Gāze” / ---

479. 05/01-10/01

AS “Latvijas Gāze” / ---

480. 05/01-09/01

AS “Latvijas Gāze” / ---

481. 12/00-02/01

AS “Latvijas Gāze” / ---

TEC-2 gāzes regulēšanas stacijas
odoranta glabāšanas noliktava
Gāzes regulēšanas stacija
Ekspluatācijas iecirkņa “Gāzes
transports” GRS “Rīga-1”
Inčukalna PGK

482. 12/00-01/01

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

483. 09/00-01/01

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

484. 07/00-12/00

AS “Latvijas Gāze” / ---

Uzņēmuma infrastruktūra

463. 09/04-03/06
464.
465.
466.
467.
468.
469.

06/04–
12/04
05/04
–10/05
03/04–
06/04
02/04 09/04
10/03-05/04
08/03-12/03

AS “Latvijas Gāze” /
SIA “Atrium”
АО “Latvijas Gāze” /
SIA “Atrium”
AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

SCADA tehniskās vadības sistēmas funkcionālā modeļa izstrāde
un tehnoloģisko datu servera projektēšana.
Celtniecības tehniskais projekts.
Cauruļvada iekšējās inspekcijas virzuļu pieņemšanas kameras un
līnijas krānu pārejā pāri Gaujai nomaiņas tehniskais projekts.
Tehniskās vadības sistēmu un operatīvās vadības centra tehniskie
projekti.
Automatizācijas tehniskais projekts.
Zibensaizsardzības tipveida projekts.
Rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Optiskā LAN tīkla izveides 2 kārtas tehniskais projekts.
Saspiestā gaisa kompresora “Rally 072” pieslēgšanas tehniskais
projekts.
Tehnoloģiskās daļas projektu un tehnisko risinājumu ekspertīze un
saskaņošana.
Tehniskās vadības sistēmas attīstības koncepcijas izstrāde.
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485. 04/00-07/00

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

486. 04/00-12/00

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

487. 02/00-03/00
488. 09/99-11/99

AS “Latvijas Gāze” / --AS “Latvijas Gāze” / ---

Gāzes redukcijas stacija “Uzvara”
Inčukalna PGK

489. 09/99-12/99

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

490. 05/99-08/99

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

491. 12/98-07/99

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

492. 10/98-12/98

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

493. 10/98-04/99

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

494. 10/97-12/97

AS “Latvijas Gāze” / ---

Kompresoru cehs

495. 09/97-06/98

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

496. 02/97-07/97

AS “Latvijas Gāze” / ---

Inčukalna PGK

Kompresoru ceha Nr.2 mērmezgla iestatīšana,
programmnodrošinājuma izstrāde, atestācija, sertificēšana.
Kompresoru jaudu rezervēšanas tehniski ekonomiskais
pamatojums
Rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.
Impulsu līnijas iekārtu nomaiņa.
Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas optiskā
tīkla LAN izveide. Tehniskais projekts.
Kompresoru ceha Nr.2 gāzes komercuzskaites stacijas
rekonstrukcija un modernizācija. Tehniskais projekts.
Rekonstrukcijas tehniski ekonomiskais pamatojums (bez
glabāšanas apjomu palielināšanas).
Kompresoru ceha Nr.2 piegāzētības un ugunsgrēka kontroles
sistēma. Tehniskais projekts.
Gāzes filtru - separatoru valguma atlases sistēmas automatizācijas
un elektroapsildes darbu komplekss.
Gāzes dzesēšanas ventilatoru elektropiedziņu shēmas
rekonstrukcijas tehniskais projekts. Elektroapgāde. Elektropiedziņa
10 kV.
Rekonstrukcija un paplašināšana. Tehnisko risinājumu varianti.
Gāzes filtru - separatoru valguma atlases automatizācijas sistēmas
tehniskais projekts. Gāzes filtru - separatoru elektroapsilde.

.

SIA “Pārventas Siltums” (tvaika un karstā ūdens sagatavošana rūpnieciskiem un civilās nozīmes objektiem)
02/99-02/00
02/00-02/01
02/01-02/02
497.
02/02-02/03
02/03-02/04
02/04-02/05

SIA “Pārventas Siltums”
/ ---

Rezervuāru parka katlu māja

Tehnoloģisko procesu un ugunsdzēsības tehnoloģisko procesu
SCADA sistēmas apkalpošana.

498. 04/98-07/98

SIA “Pārventas Siltums”/

Katlu māja

Mazuta un tvaika uzskaites sistēmas tehniskais projekts.

499. 01/98-04/98

SIA “Pārventas Siltums”
/ ---

Katlu mājas katlu agregātu SVS

500. 12/97-01/98

SIA “Pārventas Siltums”/

Rezervuāru parka katlu māja

501. 07/97-09/97

SIA “Pārventas Siltums”
/ ---

Rezervuāru parka katlu māja

Rekonstrukcijas tehniskais projekts. Elektroapgāde un
elektropiedziņa 0,4 kV.
Palaišana un iestatīšana.
Rekonstrukcijas autoruzraudzība (automatizācijas, ugunsgrēka
signalizācijas, automātiskās ugunsdzēsības, elektrotehnisko darbu
daļa).
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06/97-07/97

SIA “Pārventas Siltums” /
“Kaskāde-SZMA”

Mazuta saimniecība

Ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības
SCADA sistēmas izveide.

SIA “Pārventas Siltums” /
“Kaskāde-SZMA”

Mazuta saimniecība

SCADA sistēmas izveide.

504. 05/97-07/97

SIA “Pārventas Siltums”/
---

Katlu mājas 30 000 m3 mazuta
rezervuāru parks

Rekonstrukcijas tehniskais projekts. Ražošanas notekūdeņu
kanalizācija. Automatizācija, elektroapgāde 0,4 kV un
elektropiedziņa 0,4 kV.

505. 02/97-05/97

SIA “Pārventas Siltums”
/ ---

Katlu mājas 30 000 m3 mazuta
rezervuāru parks

Rekonstrukcijas tehniskais projekts. Elektrotehniskā daļa.

502. 06/97-08/97
02/98-03/98
06/97-11/97
503.
12/97-01/98

AS „Baltic Coal Terminal”(
506. 04/08-07/08

AS „Baltic Coal Terminal”
/ ---

10 kV releju aizsardzības iestatīšana

AS “Mazeikiu Nafta” ( naftas pārstrādes rūpnīca)
507. 05/96-08/96

AS “Mazeikiu Nafta” / ---

Sūkņu stacija Nr.15

4 x 50 000 m3 naftas rezervuāru parka naftas kontroles un
uzskaites sistēmas tehniskais projekts.

AS „Rīgas Siltums”
508. 12/16- 05/17

AS “Rīgas Siltums”/ ---

Siltumcentrāle “Imanta”

509. 09/16-12/16

AS “Rīgas Siltums”/ ---

Siltumcentrāle “Imanta”

Siltumcentrāles “Imanta” pilsētas ūdens apgādes un kanalizācijas
sistēmu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde
Siltumcentrāles “Imanta” gāzes uzskaites punkta modernizācijas
tehniskā projekta izstrāde

SIA “Rīgas Ūdens” (rūpnieciskās un civilās nozīmes objektu ūdensapgāde)
510. 10/06-02/08

SIA “Rīgas Ūdens” / ---

Kanalizācijas bioloģiskās attīrīšanas
stacija „Daugavgrīva”

511. 10/99

SIA “Rīgas Ūdens” / ---

Ūdens bioloģiskās attīrīšanas stacija
“Daugavgrīva”

512. 07/97-03/98

SIA “Rīgas Ūdens” / ---

Rīgas pilsētas attīrīšanas iekārtas

Jaunās biogāzes uzglabāšanas tvertnes (gāzholdera)
projektēšana, piegāde un būvniecība kanalizācijas bioloģiskās
attīrīšanas stacijā „Daugavgrīva”
Sākotnējās nogulsnēšanas baseina automatizācijas tehniskā
uzdevuma izstrāde, autoruzraudzība.
Tehnoloģisko procesu datorvadības sistēmas paplašinātās
koncepcijas izstrāde. Tehniskā uzdevuma izstrāde ūdens
bioloģiskās attīrīšanas līnijas automatizācijai.

SIA “Jūrmalas Ūdens” (rūpnieciskās un civilās nozīmes objektu ūdensapgāde)
513. 04/06-12/07

SIA “Jūrmalas ūdens” /
PS “O.A.S.Būve”

Jūrmalas ūdenssaimniecības sistēma

Jūrmalas ūdenssaimniecības sistēmas atjaunošana un
paplašināšana

“Ventspils Tirdzniecības osta”
33
Turaidas iela 10B, Rīga, LV-1039, Tel.: +371 67045670, Fakss: +371 67045671; e-mail: olimps@olimps.lv; http://www.olimps.lv

Referenta lapa
514. 10/01-12/01
515. 08/01-10/01

“Ventspils Tirdzniecības
osta” / AS “ Venceb”
“Ventspils Tirdzniecības
osta”
/
“BMGS-Trans”

Piestātne Nr.17

Elektroapgādes tehniskais projekts.

Dzelzceļa termināls “Jūras Parks”

110 kV gaisa vadu rekonstrukcijas tehniskais projekts.

06/00-12/00
04/01-05/01

“Ventspils Tirdzniecības
osta” / “BMGS-Trans”

Ārējie 10 kV elektrotīkli

517. 08/99-10/99

“Ventspils Tirdzniecības
osta”

Ventspils tirdzniecības osta

516.

Dzelzceļa termināla “Jūras Parks” elektroapgādes un elektrotīklu
rekonstrukcijas tehniskais projekts. Projektēšana.
Piestātņu elektroapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskais
projekts.

SIA „Jūras Projekts”
SIA CHR Design
Solutions/---

Ventspils brīvosta

519. 02/18-08/18

SIA “Jūras Projekts” / ---

Ventspils brīvosta

520. 07/13-12/13

SIA “Jūras Projekts” / ---

Krievu Salas infrastruktūras attīstība

521. 03/09-08/09

SIA “Jūras Projekts” / ---

--

522. 08/08-12/08

SIA “Jūras Projekts” / ---

Daudzfunkcionālais terminālis
Kundziņsala

523. 10/07-12/09

SIA “Jūras Projekts” / ---

Daudzfunkcionālais terminālis
Kundziņsala

524. 10/07- 01/09

SIA “Jūras Projekts” / ---

Krievu Salas infrastruktūras attīstība

518.

04/19-patrei
z

Būvprojekta "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana"
atsevišķu sadaļu autoruzraudzība
Būvprojekta "Ventspils brīvostas Ziemeļu mola atjaunošana"
elektrotehniskās, vadības un automatizācijas, kabeļu estakādes
būvkonstrukciju sadaļu izstrāde esošo kabeļu pārcelšanai
Ģenerālā plāna shēmas izstrāde sakarā ar infrastruktūras izveidi
Tehniskā projekta „Paaugstinātas pasažieru platformas tipveida
konstruktīvie risinājumi” konstruktīvo risinājumu dokumentācijas
izstrāde
Būvniecības 1.kārtas 1.posma piebraucamā ceļa tehniskais
projekts
Ģenerālplāna perspektīvā shēma, pirmās kārtas 1 etapa tehniskais
projekts, pirmās kārtas 2 un etapu paplašinātais skiču projekts un
tehniskais projekts, saskaņojumi
Ģenerālplāna skiču un tehniskais projekts

SIA “Kundziņsalas dienvidu projekts”
525. 09/17-05/18

SIA “Kundziņsalas
dienvidu projekts”/---

Objekta "Sašķidrinātās dabas gāzes terminālis Rīgas Brīvostas
teritorijā, Kundziņsalā" būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un
būvatļaujas saņemšana

SIA "E2C"/----

Objekta "Sašķidrinātās dabas gāzes terminālis Liepājā"
būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde un būvatļaujas
saņemšana

SIA "E2C"
526. 11/17-03/19

SIA „Liepaja Oil Terminal”
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527. 06/07-05/08

SIA “Liepaja Oil Terminal”
/ ---

Naftas produktu pārkraušanas
terminālis (Liepājā, Zemgales ielā
8/12)

Termināļa būvniecības tehniskais projekts

Mangaļu kuģu remonta rūpnīca

Piestātņu elektroapgādes sistēmas rekonstrukcijas tehniskais
projekts

AS “Aldaris”

Ražošanas datu savākšanas vizualizācijas sistēmas izveide.

Mangaļu kuģu remonta rūpnīca
528. 03/99-04/99

“Mangaļu kuģu remonta
rūpnīca” / “BMGS”

AS “Aldaris” (alus darītava)
529. 01/99-03/99

AS “Aldaris” / “SIEMENS”

Lidosta “Rīga”
530. 10/05-12/05

Lidosta “Rīga” /
AS “SZMA V”

Uzņēmuma infrastruktūra

Tehniskais projekts bilaterālās stacijas un radara būvniecībai
Lidostas “Rīga” teritorijā

531. 12/99-01/00

Lidosta “Rīga” / Jensen
Consult un Arhis Inženieri

Lidostas elektroapgāde

10 kV releju shēmas aizsardzības tehniskā projekta izstrāde.

SIA “Latus Sardze” (inženiersistēmu būvniecība, montāža)
532. 01/06-04/06

10 kV elektroiekārtu inženiertehniskie darbi

SIA “Latus Sardze” / ---

Latvijas Vides ministrijas ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra
533. 07/05-11/05

Latvijas Vides ministrijas
ģeoloģijas un
meteoroloģijas
aģentūra/--

Meteoroloģiskā lokatora objektu elektroapgādes projekts

Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
534. 06/06-07/07
535. 06/06-12/09
536. 05/06-12/09
537. 12/05-12/06

Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāts/--Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāts/--Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāts/--Īpašu uzdevumu ministra
elektroniskās pārvaldes
lietās sekretariāts/---

Valsts integrētā informācijas sistēma

Valsts Integrētās informācijas sistēmas pirmā posma uzturēšana

Valsts integrētā informācijas sistēma

Valsts Integrētās informācijas sistēmas pirmā posma izmitināšana
un apkalpošana

Valsts integrētā informācijas sistēma

Valsts Integrētās informācijas sistēmas pilnveidošana (II kārta)

Valsts integrētā informācijas sistēma

Valsts integrētās informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana
(1 posms)

“LR Iekšlietu ministrija, Informācijas centrs”
538. 07/08-12/09

“LR Iekšlietu ministrija,
Informācijas centrs”

LR IeM

Otrās paaudzes Latvijas nacionālās Šengenas informācijas
sistēmas un ar to saistīto nacionālo reģistru programmatūras
35

Turaidas iela 10B, Rīga, LV-1039, Tel.: +371 67045670, Fakss: +371 67045671; e-mail: olimps@olimps.lv; http://www.olimps.lv

Referenta lapa

539. 06/06-11/07
540. 11/05- 01/07
541. 02/02- 07/04
12/00-05/01
06/01-08/01
542.
07/01-08/01
03/01-04/01

“LR Iekšlietu ministrija,
Informācijas centrs”
“LR Iekšlietu ministrija,
Informācijas centrs”/
SIA “Siemens”
“LR Iekšlietu ministrija,
Informācijas centrs”/
SIA “Siemens”
“LR Iekšlietu ministrija,
Informācijas centrs”

LR IeM

pilnveidošanas un funkcionālas testēšanas darba uzdevuma
izpilde
Latvijas nacionālās Šengenas informācijas sistēmas tehniskās
kopijas programmatūras izstrāde un integrācija ar nacionālajiem
datu reģistriem

LR IeM

Soda reģistra programmnodrošinājums (izveide un ievade
ekspluatācijā)

LR IeM

Integrētās Informācijas sistēmas projektēšana, izstrāde un ievade
ekspluatācijā.

Informācijas sistēma “Paroļu reģistrs”

Programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana.

LR Finanšu ministrija
543. 11/04-05/06

LR Finanšu ministrija /
SIA “Siemens”

544. 11/03- 05/04

LR Finanšu ministrija / ---

Programma
PHARE:
Nacionālās
informācijas
sistēmas
noregulēšana atbilstoši Šengena prasībām.
Lauksaimniecības vadības mehānisma izveide, ņemot vērā ES
politiku: aprīkojuma piegāde un programmnodrošinājums.

AS “Severstallat”
545. 09/03

Projekta “Cauruļu ražotnes līnija” iestatīšanas darbi.

AS “Severstallat”/ ---

PR “Investment Latvia”
546. 08/03-02/04

PRO Kapital Latvia / SIA
“SZMA-Rīga”

T/c “Domina”

Ēku procesu vadības sistēmas
vizualizācija un iestatīšana.

(BMS)

augstākā

līmeņa

Naftas terminālis “Rīnūži”
547. 07/15-09/15

SIA „Naftimpekss” /---

548. 02/11-07/11

SIA „Naftimpekss” /---

549. 03/10-10/10

SIA “SZMA-Rīga”

550. 11/09- 12/10

SIA „Naftimpekss”

Naftas termināls “Rīnūži”

551. 06/09-07/11

SIA „Naftimpekss”

Naftas termināls “Rīnūži”

Naftas termināls “Rīnūži”

Programmnodrošinājuma modernizācija
Būvdarbu autoruzraudzība būvobjektā „Gaišo naftas produktu
rezervuāru parka paplašināšana”
SIA
„Naftimpekss”
rezervuāru
parka
AVS
„UniPark”
programmatūras jaunināšana
Būvdarbu autoruzraudzība būvobjektā „27500 m3 naftas produktu
rezervuāra jaunbūve”
Projektēšanas darbi objektam „Papildus 4 rezervuāru uzstādīšana
Rīnūžu naftas produktu terminālā”
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552. 01/08-04/08

AS “SZMA-V” / ---

Naftas termināļa “Rīnūži” 2 kārta,
rezervuārs Nr.5

Ugunsdzēsības signalizācijas montāža un iestatīšana

553. 01/08-04/08

AS “SZMA-V” / ---

Naftas termināļa “Rīnūži” 2 kārta,
rezervuārs Nr.5

TP AVS paplašināšana

554. 06/05-08/06

SIA “SZMA-Rīga”

Naftas terminālis “Rīnūži”

Pirmās kārtas celtniecība

SIA “Naftas Serviss” (naftas pārkraušanas terminālis)

SIA “Naftas Serviss”/
AS “BMGS”

555. 10/02-03/04

Terminālis “NAFTAS SERVISS”

- Ģenerālplāna pirmsprojekta izstrāde (pārkraušanas apjoms –
8,0 milj. tonnas gadā).
- Celtniecības skiču projekts (pārkraušanas apjoms – 2,7 milj.
tonnas gadā un 8 milj. tonnas gadā).
- Celtniecības tehniskais projekts (pārkraušanas apjoms – 2,7
milj. tonnas gadā un 8 milj. tonnas gadā).
- Celtniecības un montāžas darbi automatizācijas,
ugunsdzēsības automātikas, elektroapgādes, sakaru daļās.
Kompleksā iestatīšana un objekta palaišana.

SIA “RIXJET Riga”
556. 10/16-12/16

SIA “RIXJET Riga” /---

Rezervuāru parks

Vadības sistēmas
piegādāšana

izstrādāšana,

palaišana

un

aparatūras

Brocēnu cementa rūpnīca CEMEX
557. 09/13-12/13

SIA CEMEX/---

Brocēnu cementa rūpnīca

558. 06/08-10/10
559. 01/08-10/08

SNEF Latvia/ ---

560. 07/07-12/07

SIA”TVA Construction”

Brocēnu cementa rūpnīca
Uzņēmuma infrastruktūra
Cementa rūpnīcas “Cemex”, 5.
krāsns

561. 03/06-08/06

АО "BROCĒNI"/
AS “SZMA-V”

SIA”TVA Construction”

Reduktora Nr.5 nomaiņas tehniskā projekta dokumentācijas
izstrādes darbi
Materiālu piegādes, iekārtu instalēšana, testēšana
Zemējuma konstrukciju instalācijas darbi
Zemējuma kontūra montāža

Uzņēmuma infrastruktūra

Brocēnu cementa ražotnes komunikāciju tīklu pārnešanas projekts

SIA “KU-LAT-Holding”

Tvaika iela 35, Rīga

Rezervuāru parka, ieliešanas un izliešanas iekārtu rekonstrukcijas
projekts

SIA „Reaton”/--

Viskaļu iela 35, Rīga

Tirdzniecības objekta ar produktu ekspozīcijas telpām būvniecības
projekts

SIA „KU-LAT-Holding”
562. 07/07-02/08

SIA „Reaton”
563. 12/07-11/08
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AS „Siltumelektroprojekts”
Turboagregāta ПТ-25/30-2,9/0,6+Т-32-2В3 pamata tehniskā
projekta dokumentācijas izstrāde

AS

564. 08/08-11/08

„Siltumelektroprojekt
s”/--

Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra/
NATO Support and
Procurement Agency

565. 11/19-patreiz

Aviācijas bāze “Lielvārde"

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Lidostas
terminālis”, Lielvārdes aviācijas bāzē
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība sekojošiem Lielvārdes
aviācijas bāzes objektiem: Tehnikas parks; Bataljona ēka;
Administratīvās teritorijas piebraucamā ceļa pārbūve
Aviācijas angāra pārbūves projektēšanas un autoruzraudzības
darbi NBS Gaisa spēku Aviācijas bāzē
Aviācijas degvielas noliktavas nojumes projektēšanas un
autoruzraudzības darbi NBS Gaisa spēku Aviācijas bāzē

566. 04/19-09/19

Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra/ Feka
Construction

Aviācijas bāze “Lielvārde"

567. 01/18-07/18

Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra/---

Aviācijas bāze “Lielvārde"

568. 10/17- 03/18

Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra/---

Aviācijas bāze “Lielvārde"

569. 05/17-08/17

Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra/ IRD
Engeneering S.r.l.

Aviācijas bāze “Lielvārde"

ASV karaspēka aviācijas infrastruktūras projekts “Aviācijas
bāzē” Lielvārdē

570. 07/15-08/15

Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra/---

571. 06/09-10/15

Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra/---

LR AM NBS GS Aviācijas bāze
“Lielvārde”
LR AM NBS GS Aviācijas bāze
“Lielvārde"

Izmaiņu veikšana tehniskajā projekta: “LR AM NBS GS Aviācijas
bāzes “Lielvārde” aviācijas degvielas noliktava“
Būvprojekta izstrāde aviācijas degvielas noliktavas būvniecībai
Ogres rajonā. Būvniecības autoruzraudzība

572. 04/06-07/07

SIA “Vexoil”/ ---

Naftas produktu bāze “Meža miers”

573. 11/04-03/05

SIA “Vexoil”/ ---

Naftas produktu bāze “Meža miers”

Rekonstrukcijas tehniskais projekts
Rekonstrukcijas skiču projekta izstrāde un saskaņošana. Cenu
analīze un aprīkojuma piegādātāja izvēle.

SIA “Vexoil”

SIA „Rīgas Brīvostas pārvalde”
574. 03/08-12/09

SIA “Rīgas Brīvostas
pārvalde”/ ---

RO-Pax un kruīzu kuģu terminālis

Tehniski – ekonomiskais pamatojums, tehniskais projekts

Ventspils Brīvostas pārvalde
575. 04/12-12/15

Ventspils Brīvostas
pārvalde /SIA
Ernst&Young Baltic

Analīze un informācijas sniegšana saistībā ar optimālo
tehnoloģisko risinājumu Ventspils Brīvostas teritorijā izbūvējamiem
objektiem:
- Sašķidrinātas dabas gāzes bunkurēšanas terminālis
- Ar naftas produktiem piesārņoto notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
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576. 04/12-01/14

Ventspils Brīvostas
pārvalde /SIA 5AM

577. 07/11-08/11

Ventspils Brīvostas
pārvalde /---

Priekšizpētes veikšana un tehniskā uzdevuma sastādīšana
piestātņu elektrifikācijas projektam Ventspils Brīvostas teritorijā
Pirmsprojekta dokumentācijas izstrāde sašķidrinātās gāzes
pieņemšanas un uzglabāšanas termināla būvniecībai Ventspilī

SIA "Baltic New Technologies"
578. 01/16-05/16

Dokumentu un Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošana
objektam “Dīzeļdegvielas ražotnes kompleksa BALTIC CLEAN
FUELS būvniecība Ventspilī”

SIA "Baltic New
Technologies"/--

Iekšlietu ministrijas Valsts Robežsardzes Galvenā Pārvalde
579. 02/06-07/07

IeM Valsts Robežsardzes
Galvenā pārvalde / ---

Jūras robežas video novērošanas sistēmas projekta pirmās kārtas
realizācijas autoruzraudzība

580. 08/04-12/04

IeM Valsts Robežsardzes
Galvenā pārvalde / ---

Jūras robežas video novērošanas sistēmas tehniskais projekts

Madonas naftas bāze
581. 02/09

SIA “SZMA-Rīga”

--

Projekta dokumentācijas izstrāde Madonas naftas bāzes
rekonstrukcijai tehniskā projekta stadijā (tehnoloģisko procesu,
automatizācijas un ugunsgrēka signalizācijas daļās).

SIA “Rišon”

--

Prezentācijas materiālu izstrāde 3D animācijas formātā objektam
dzelzceļa perons un būvkonstrukciju tilts cauruļvadiem pār Ogres
upi

SIA “Rišon”
582. 02/09-03/09

SIA „Rīga fertilizer terminal”
583. 08/10-03/13

SIA „Rīga fertilizer
terminal”

584. 12/09-03/10

SIA „Rīga fertilizer
terminal” / ---

Minerālmēslu īslaicīgas glabāšanas
un pārkraušanas komplekss Rīgas
brīvostā
Minerālmēslu īslaicīgas glabāšanas
un pārkraušanas komplekss Rīgas
brīvostā

1. un 2. būves kārtas izvērsto skiču projektu, 1. un 2. būves kārtas
tehnisko projektu un 3. būves kārtas skiču projektu izstrāde
objektam
Pirmsprojekta risinājumu izstrāde

SIA „Neste Latvija”
585.

05/19-patrei
z

SIA „Neste Latvija” /--

586.

05/19-patrei
z

SIA „Neste Latvija” /--

Jauna HVO rezervuāra (ar sūkņu staciju) izbūves projekts
minimālā sastāvā un būvprojekts
Projektēšanas darbi esošās sūkņu stacijas un autouzpildes
pārbūvei un savienojošo cauruļvadu izbūvei tehnoloģisko operāciju
nodrošināšanai ar HVO produktu
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587. 01/18-09/18

SIA „Neste Latvija” /--

Rīgas terminālis

588. 05/17-06/17

SIA „Neste Latvija” /--

SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls

589. 09/15-12/15

SIA „Neste Latvija” /--

SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls

590. 07/15-08/15

SIA „Neste Latvija” /--

SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls

591. 05/15-08/15

SIA „Neste Latvija” /--

SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls

592. 03/15-12/17

SIA „Neste Latvija” /--

593. 09/14-05/15

SIA „Neste Latvija” /--

SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls

594. 04/14-09/14

SIA „Neste Latvija” /--

SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls

595. 10/13-12/13

SIA „Neste Latvija” / ---

SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls

596. 07/12-02/15

SIA „Neste Latvija” /--

Rīgas termināls

597. 10/13-12/13

SIA „Neste Latvija” / ---

598. 09/11-12/11

SIA „Neste Latvija” / ---

599. 08/11-12/11

SIA „Neste Latvija” / ---

SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls

600. 01/10-08/10

SIA „Neste Latvija”

SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls

SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls
SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls

Kravas identifikācijas sistēma SIA "Neste Latvija" naftas produktu
terminālī, Laivinieku ielā 5, Rīgā
Inženiringa darbi (programmnodrošinājuma izmaiņu izstrādes un
uzstādīšanas, TP AVS kontrolleru papildināšanas/pārmontāžas
darbi) rezervuāru līme mērīšanas sistēmas ENRAF iekārtu
nomaiņai un ESD deaktivizācijas programmnodrošinājuma
izmaiņas
Inženierdarbi (programmnodrošinājuma izstrāde un uzstādīšana,
TP AVS kontrolleru papildināšanas/pārmontāžas darbi, kompleksie
ieregulēšanas darbi)
Termināla divvirzienu datu apmaiņas aplikāciju starp uzņēmuma
lietojumprogrammu(-ām) un kravas automobiļu iekraušanas
iekārtām atjaunošana
Tehniskais projekts marķēšanas sistēmas izbūvei
TPAVS sistēmas un uzskaites sistēmas tehniskā apkope
Autouzpildes modernizācijas darbi (elektromontāžas darbi,
programmnodrošinājuma izstrāde) saliņas Nr.1 pārbūvei un
papildus plecu ieviešanai ekspluatācijā
Tehniskais projekts autocisternu uzpildes aprīkojuma
modernizācija saliņas Nr.1 pārbūvei un papildus plecu ieviešanai
ekspluatācijā
Autouzpildes modernizācijas darbi dīzeļdegvielas piedevu
pievienošanai
Termināla divvirzienu datu apmaiņu starp uzņēmuma
lietojumprogrammu(-ām) un kravas automobiļu iekraušanas
iekārtām TopTech MultiLoad II nodrošināšana
Autouzpildes modernizācijas darbi dīzeļdegvielas piedevu
pievienošanai
Pirmsprojekta dokumentācija sūkņu stacijas un cauruļvadu
koridora uz piestātni paplašināšanai
Tehniskā projekta, programmnodrošinājuma izstrāde,
elektromontāžas un ieviešanas ekspluatācijā darbi SIA „Neste
Latvija” termināla autouzpildes vietu Nr.232, 242, 252
modernizācijai
Termināla autocisternu aprīkojuma modernizācijas celtniecības
darbi
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601. 12/09-12/10

SIA „Neste Latvija”

602. 10/09-12/09

SIA „Neste Latvija”

SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls
SIA „Neste Latvija” gaišo naftas
produktu termināls

TP AVS modernizācijas darbi
Tehniskā projekta „Autocisternu uzpildes aprīkojuma modernizācija
dīzeļdegvielu piedevu FAME pievienošanai” izstrāde

SIA „Rīgas centrālais termināls”
603. 05/11-11/12

SIA
„Rīgas
termināls”/--

Pirmsprojekta risinājumu izstrāde objektam „Beramkravu termināļa
būvniecība Rīgā, Krievu salā”

centrālais

Latvijas Gaisa satiksme
604. 07/12-04/13

Latvijas Gaisa satiksme/--

Lidosta Rīga

Dīzeļrotora stabilizatoru (0.4 kV stabilizētas elektroapgādes iekārtu
kompleksa) projektēšana KDP ēkai

VAS Latvijas Dzelzceļš
605. 05/16-09/16

VAS Latvijas Dzelzceļš/---

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras

606. 11/15-12/15

VAS Latvijas Dzelzceļš/---

607. 09/14-04/16

VAS Latvijas Dzelzceļš/PS
„RBSSKALS
Būvsabiedrība un
Leonard Weiss RTE”

Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras

608. 06/14-08/15

VAS Latvijas Dzelzceļš/
SIA „RBSSKALS
Būvsabiedrība”

Dzelzceļa stacija Cēsis

609. 02/14-05/14

VAS Latvijas Dzelzceļš/---

Sliežu ceļu pārbūve Bolderājas stacijā

610. 12/13-03/14

VAS Latvijas Dzelzceļš/
AS BMGS

2.Ceļa elektrifikācija iecirknī Skrīveri –
Aizkraukle

611. 04/13-08/13

VAS Latvijas Dzelzceļš/---

Dzelzceļa posma
Skrīveri-Muldakmens otrais sliežu
ceļš

Projektēšanas darbi objektam: “Pārnestā Vaivaru stacijas ēkas
ārējas elektroapgādes ierīkošana”
Zolitūdes maģistrālā ūdensvada pirms avārijas stāvokļa
novēršanas risinājumu projekta izstrāde
Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācijas projekts
stacijās: Zolitūde, Imanta, Babīte, Bulduri, Dzintari, Pumpuri,
Melluži, Asari, Lielupe, Dubulti, Sloka, Vaivari, Majori, Olaine,
Cukurfabrika, Jelgava.
Paaugstināto peronu izbūves tehniskā projekta izstrāde
Objekta „Bolderājas stacijā sliežu ceļu pārbūve” gāzesapgādes
ārējo tīklu (GAT) tehniskā projekta sadaļas būvdarbu organizācijas
(DOP) projekta izstrāde
Tehniskās konsultācijas un piedāvāto tehnisko risinājumu
atbilstības pārbaude akceptētam tehniskam projektam objektā
„2.Ceļa elektrifikācija iecirknī Skrīveri – Aizkraukle”
Tehniskā projekta „Posma Skrīveri-Muldakmens elektrifikācija”
esošo tehnisko risinājumu pārnešana uz spēkā esošā topogrāfiskā
plānā

SIA „PortTransServis”
612. 12/12-01/13

SIA PortTransServis

Ekonomiskā novērtējuma izstrāde pentāna un izopentāna
saņemšanas, glabāšanas un kuģu iepildīšanas termināla
tehnoloģiskās daļas būvniecībai
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SIA „Deloitte Latvia”
613. 01/14-05/14

SIA „Deloitte Latvia”/--

Naftas produktu termināli „OVI
terminal” un „Woodison Terminal”

Tehniskās konsultācijas naftas produktu terminālu „OVI terminal”
(Tvaika ielā 35, Rīgā) un „Woodison Terminal” (Tvaika ielā 39,
Rīgā) tehniskā stāvokļa novērtēšanā

SIA „B&B Investīcijas”
614. 04/17-07/17

SIA „B&B Investīcijas”

Būvprojekta SIA “Avoti SWF” sašķidrinātās dabasgāzes noliktavas
jaunbūve un dabas gāzes koģenerācijas stacijas novietošana,
Lizumā, Lizumas pagastā, Gulbenes novadā dokumentācijas
izstrāde

Rīgas pašvaldības policija
615. 03/14-05/14

Rīgas pašvaldības
policija/--

Konsultācijas atklātā konkursa „Par operatīvo radiosakaru
sistēmas izveidošanu un sakaru līdzekļu iegādi” komisijai
dokumentācijas sagatavošanā un pretendentu atlases kritēriju
noteikšanai

Priekules novada pašvaldība
616. 01/17-03/17

Priekules novada
pašvaldība/---

Peldbaseina kompleksa piebūves pie esošās Priekules sporta
halles meta izstrāde

SIA „Ventstone Complex”
617. 06/17-07/17

SIA „Ventstone
Complex”/---

618. 10/13-11/13

SIA „Ventstone
Complex”/---

Projektēšanas darbu inženierpakalpojumi projektam „Sašķidrinātās
dabasgāzes termināla un koģenerācijas stacijas būvniecība
Dzintaru ielā 64 un Ziemeļu mols 1, Dzintaru ielā 70, Ventspilī ”
Projektēšanas darbu inženierpakalpojumi projekta „Sašķidrinātās
dabasgāzes termināla un koģenerācijas stacijas būvniecība
Ziemeļu ielā 21, Ventspilī ”

JSC "Vilniaus architektūros studija"
619.

12/17-patrei
z

JSC "Vilniaus
architektūros studija"/---

Objekta "Daudzstāvu dzīvojamā māja ar komercplatībām Rīgā,
Trijādības ielā 4" projekta minimālā sastāvā un būvprojekta
izstrāde

AB "Klaipėdos nafta" (Lietuva)
620. 04/13-02/15

AB „Klaipėdos nafta” /AS
BMGS

Sašķidrinātās dabas gāzes termināla projekts. Ostas
infrastruktūras (piestātne) ar augšējo infrastruktūru (iekārtām)
projektēšanas un būvniecības darbi

RBSSKALS Estonian Branch
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621. 04/12-10/12

RBSSKALS
Branch/--

Estonian

Dzelzceļa platforma Vesses stacijā

Jaunās dzelzceļa platformas (pie Vesses) signalizācijas projekts

SIA Enefit Energiatootmine
622. 03/17-07/17

Baltijas elektrostacijas galvenā vadības paneļa pārneses tehniski
ekonomiskā pamatojuma izstrāde

SIA Enefit
Energiatootmine/ ---

Novotrade Invest AS
623. 09/18- 12/18

Jauna rezervuāru parka (10х2500m3) būvniecības darba projekts

Novotrade Invest AS/---

AS ”Narva Elektrijaamad” (Narvas elektrostacijas)
624. 02/09-06/09

AS “Narva Elektrijaamad”
(Narvas elektrostacijas)

Narvas elektrostacija

Igaunijas elektrostacijas centrālā vadības paneļa renovācijas
variantu tehniski ekonomiskais pamatojums

625. 08/05-04/06

AS “Narva Elektrijaamad”
(Narvas elektrostacijas)
/ OÜ Olimps

Baltijas elektrostacija

Elektroenerģijas tehniskās uzskaites sistēmas izveide

626. 03/04-08/04

AS “Narva Elektrijaamad”
(Narvas elektrostacijas)
/ OÜ Olimps

Narvas elektrostacijas

- Elektroenerģijas uzskaites sistēmas modernizācijas tehniskais
projekts.
- Programmnodrošinājuma izstrāde.
- Pamata programmnodrošinājuma (SCADA sistēma) piegāde.
- Elektroenerģijas uzskaites sistēmas iekārtu piegāde.
- Sistēmas testēšana, kompleksā palaišana un iestatīšana,
personāla apmācība.

AS ”Viru Olitoostas” (degakmens eļļu ražošana un nosūtīšana pasūtītājam)
627. 01/04-05/04

АS “Viru Olitoostas”/
AS
“Siltumelektroprojekts”

Dzelzceļa estakāde

Dzelzceļa estakādes skiču projekts. Automatizācijas un
tehnoloģijas daļas.

AS ”Eurodek Kopli Services” terminālis Tallinā (naftas un naftas produktu pieņemšana, glabāšana un iekraušana tankkuģos)
628. 11/03-01/05
629. 10/03-11/03
630. 08/02-02/03

AS ”Eurodek Kopli
Services” terminālis
Tallinā / OÜ Olimps
AS ”Eurodek Kopli
Services” terminālis
Tallinā / OÜ Olimps
AS ”Eurodek Kopli
Services” termināis
Tallinā / OÜ Olimps

AS "EURODEK KOPLI SERVICES"
terminālis

“Vecā parka” un rezervuāru parku Nr.1,2,3,4,5 sūkņu staciju Nr.2,3
TP AVS izveide un ievade ekspluatācijā.

AS "EURODEK KOPLI SERVICES"
terminālis

Optiskās šķiedras kabeļa dzīslu pievienošana un pārbaude.

AS "EURODEK KOPLI SERVICES"
terminālis

Palīgražotņu TP AVS modernizācijas darba projekts.
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631. 02/02-08/02
632. 09/01-10/01

AS ”Eurodek Kopli
Services” terminālis
Tallinā / OÜ Olimps
AS ”Eurodek Kopli
Services” terminālis
Tallinā

AS ”Eurodek Kopli Services”
terminālis

TP AVS modernizācijas tehniskais projekts.

AS ”Eurodek Kopli Services”
terminālis

Tehnoloģisko procesu kontroles un vadības sistēmas koncepcijas
un tehniskā uzdevuma izstrāde.

SIA Ультрамар

633. 11/17-07/18

Projektēšanas dokumentācijas izstrāde objektam: «Minerālmēslu
glabāšanas un pārkraušanas rūpnieciskais un loģistikas parks
(komplekss) ar noliktavu saimniecību un dzelzceļa infrastruktūru
Ļeņingradas apgabala municipālā veidojuma "Kingisepas
municipiālais rajons" municipālā veidojuma "Vistinas laukapmetne"
teritorijā. Noliktavu komplekss ar administratīvi-saimniecisko
kompleksu, beramo minerālmēslu konveijeru līnijas un šķidro
minerālmēslu cauruļvadi no noliktavu kompleksa līdz piestātņu
būvēm»

SIA Ультрамар/---

SIA "Производственная компания "Борец"
634. 08/18-12/18

Konsultācijas, kas saistītas ar Latvijas būvniecības likumdošanas
prasību piemērošanu

SIA "Производственная
компания "Борец"/---

Sankt-Pēterburgas jūras osta
635. 02/95-05/96

Sankt-Pēterburgas jūras
osta

Piestātne Nr.107

Universālā minerālmēslu pārkraušanas kompleksa tehniskais
projekts.

AS “Транснефть”
636. 08/05-09/05

AS “Транснефть” /SIA
“ВАМИ-автоматика”

637. 07/02-11/02

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

638. 07/02-11/02

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

639. 06/02- 04/03

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

NPS “Samur”

640. 06/02- 04/03

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

NPS “Sulak”

641. 01/02- 04/03

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

Pārsūknēšanas naftas bāzes
“Tihoreckaja” NPS 3

Naftas vads “Surguta- Polocka"

Kontrolējamais telemehānikas punkta, blokboksa elektroapgādes
sistēmas projektēšanas dokumentācijas izstrāde
2777 km līnijas daļas telemehānikas sistēmas rekonstrukcijas
tehniskais projekts.
Projektēšanas un izpētes darbi “2449 km telemehānikas sistēmas
rekonstrukcija".
Automatizācijas sistēmas rekonstrukcijas projektēšanas un izpētes
darbu veikšana un tehniskās dokumentācijas izstrāde.
Automatizācijas sistēmas rekonstrukcijas projektēšanas un izpētes
darbu veikšana un tehniskās dokumentācijas izstrāde.
Automātikas sistēmu rekonstrukcijas projektēšanas darbi,
elektropiedziņas aizbīdņu centralizētas vadības izveide.
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642. 12/01- 04/03

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

643. 10/01- 04/03

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

644. 10/01- 04/03

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

645. 10/01- 04/03

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

646. 10/01- 04/03

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

647. 10/01- 04/03

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

648. 10/01-04/03

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

649. 10/01-10/02

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

650. 10/01-09/02

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

651. 09/01- 04/03

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

652. 03/01-03/02
653. 03/01-03/02

AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”
AS “Транснефть” / SIA
“Гипротрубопровод”

Pārsūknēšanas naftas bāzes
“Tihoreckaja” NPS 2
NPS “Mihailovka”
(Aļtemjevska-Gorkija II)
Naftas vada “Kijengopa-Naberežnije
Čelni” NPS “Naberežnije Čelni”
Naftas vada
“Karabaš-Aļtemjevska-Kaļeikino” NPS
“Karabaš”
Naftas vada “Kijengopa-Naberežnije
Čelni” NPS “Kijengopa”
Naftas vada “Perma-Aļtemjevska”
NPS “Uraļskaja”
Naftas vada “Aļtemjevska-Gorkija III”
NPS “Mihailovka”
Naftas vada “Aļtemjevska-Gorkija III”
NPS “Kovaļi”
Naftas vada ”Aļtemjevska-Gorkija II”
NPS “Kovaļi”
Pārsūknēšanas naftas bāzes
“Tihoreckaja NPS” - “1,4”

Automātikas sistēmu rekonstrukcijas projektēšanas
elektropiedziņas aizbīdņu centralizētas vadības izveide.

NPS “Mostovaja”

Automātikas sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.

NPS “Debessi”

Automātikas sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.

darbi,

Automātikas sistēmu rekonstrukcijas projektēšanas darbi.
Automātikas sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Automātikas sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Automātikas sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Automātikas sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Automātikas sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Automātikas sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Automātikas sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.
Automātikas sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts.

AS “НК “Роснефть” – Находканефтепродукт” (naftas ieguve un pārdošana)
654. 09/05-12/05

AS “НК”Роснефть” –
Находканефтепродукт”

Ugunsdzēsības sūkņu stacija Nr.1

655. 04/05-12/05

AS “НК”Роснефть” –
Находканефтепродукт”

Sūkņu stacija Nr.8

656. 05/04-06/05
657. 07/04-05/05

AS “НК “Роснефть” –
Находканефтепроду
кт”/SIA “Atrium”
AS “НК “Роснефть” –
Находканефтепроду
кт”/SIA “Atrium”

Ugunsdzēsības sūkņu stacijas Nr.1 TP AVS projektēšana.
Tehnoloģiskā iestatīšana
Sūkņu stacijas Nr.8 TP AVS projektēšana. Tehnoloģiskā
iestatīšana

Uzņēmuma infrastruktūra

Uzņēmuma automatizētā dispečeru telpa

Uzņēmuma infrastruktūra

Uzņēmuma TP AVS tehniskais projekts
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Referenta lapa
658. 07/04-05/05

AS “НК “Роснефть” –
Находканефтепроду
кт”/SIA “Atrium”

Uzņēmuma infrastruktūra

Dzelzceļa estakādes tehniskais projekts. TP AVS, automatizācija,
tehnoloģija

659. 02/04-08/04

AS “НК “Роснефть” –
Находканефтепроду
кт”/SIA “Atrium”

Uzņēmuma infrastruktūra

Konsultācijas, kas saistītas ar AS “НК “Роснефть” –
Находканефтепродукт” TP AVS koncepcijas un tehniskā projekta
izstrādi.

HT SIA „PH ТуапсеНефтепродукт”
660. 11/16-06/17
661. 08/16-05/17

662. 08/16

663. 02/16-04/16

664. 01/16-05/16

665. 10/15-12/15

666. 06/15-10/15

667. 06/15-12/15

668. 06/15-07/15

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA "Кросс Технологии"
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA "Кросс Технологии"
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA "Кросс Технологии"
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta: "Naftas muliņa piestātņu tehnoloģiskie cauruļvadi. Pilna
attīstība” darba dokumentācijas korekcija

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Gāzu uztveršanas un izlīdzināšanas sistēmu
modernizācija – 2 kārta” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģisko cauruļvadu rekonstrukcija naftas muliņa
piestātnēs Aizsardzība pret hidrauliskajiem triecieniem. Spiediena
viļņu izlīdzināšanas vārstu nomaiņa” darba dokumentācijas
korekcija

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcas naftas tehnoloģija”
pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas
modernizēšana” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta: „Automātiskās iepildes iecirkņa rezervuāru parka
aprīkošana ar automatizētām naftas produktu daudzuma
mērīšanas sistēmām” darba dokumentācijas korekcija

Uzņēmuma infrastruktūra

Produkcijas piegāde objektam: „Naftas muliņa piestātņu
tehnoloģisko cauruļvadu rekonstrukcija. TP AVS”

Uzņēmuma infrastruktūra

Produkcijas piegāde objektam: „Ceha Nr.1 automātiskās iepildes
iecirkņa tehnikas modernizēšana. TP AVS”

Uzņēmuma infrastruktūra

Siltumtīkli (1 kārta). TP pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
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Referenta lapa
669. 05/15-04/16

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

670. 05/15-02/16

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

671. 03/15

672. 12/14

673.

11/14-06/15

674.

08/14-12/15

675.

08/14-12/15

676.

04/14-12/15

677. 10/13-12/14

678.

12/13-07/15

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Uzņēmuma infrastruktūra

Uzņēmuma infrastruktūra

Uzņēmuma infrastruktūra

Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas modernizēšana.
TP AVS pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
Objekta: „Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas
modernizēšana ". Pirmsprojektēšanas izpēte TP AVS pārslēgšanai
uz automātiskās iepildes komercuzskaiti” projektēšanas un izpētes
darbi
Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas modernizēšana.
TP AVS programmtehniskā kompleksa pirmsekspluatācijas
iestatīšanas darbi. Eksporta-tehnoloģiskā benzīna cauruļvadi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Siltumtīkli 2 kārta" projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Dienvidu mola piestātņu tehnoloģiskie cauruļvadi (1 un 2
piestātne)” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Attīrīšanas ietaišu „Koaliscents” modernizācija.
Ekspluatācijas urbumu aprīkošanas ar aizsargdrenāžas sistēmu
korekcija" būvniecības autoruzraudzība

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģisko cauruļvadu rekonstrukcija naftas muliņa
piestātnēs. Aizsardzība pret hidrauliskajiem triecieniem"
būvniecības autoruzraudzība

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas
modernizēšana" būvniecības autoruzraudzība

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Dienvidu mola piestātņu tehnoloģiskie cauruļvadi”
būvniecības autoruzraudzība

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Gāzu uztveršanas un gāzu izlīdzināšanas sistēmu
modernizācija” projektēšanas un izpētes darbi
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Referenta lapa
679. 11/13-12/13

680. 11/13-03/16

681. 10/13-11/13

682. 10/13-06/14

683. 09/13-12/13

684. 09/13-12/13

685. 09/13-11/13

686. 08/13-12/13

687. 08/13-12/14

688. 08/13-06/14

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Labā krasta attīrīšanas ietaises. III palaides komplekss”
pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Eļļas sildīšanas stacijas pāreja no mazuta (ar mazu sēra
saturu) uz dabasgāzi" projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no vidējā izjaucamā autoceļa
(САРМ) tilta līdz dzelzceļa poternai. Galvenās akas cauruļvadu
nomaiņa” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Gāzu uztveršanas sistēmas un gāzu izlīdzināšanas
sistēmas modernizācija” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Vertikālie metinātie rezervuāri – 20000 m3 Nr.37, 38
(saskaņā ar ģenerālo plānu)” pirmsekspluatācijas iestatīšanas
darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Vertikālie metinātie rezervuāri – 10000 m3 Nr.39,40
(saskaņā ar ģenerālo plānu)” pirmsekspluatācijas iestatīšanas
darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no vidējā izjaucamā autoceļa
(САРМ) tilta līdz dzelzceļa poternai. Galvenās akas cauruļvadu
nomaiņa” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi. TP AVS
piesaiste

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Ugunsdzēsības depo.TP-8A” būvniecības
autoruzraudzība

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Piestātnes Nr.3 modernizācija” būvniecības
autoruzraudzība

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Naftas produktu komercuzskaites sistēma” būvniecības
autoruzraudzība
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Referenta lapa
689. 07/13-11/13

690. 07/13-12/13

691. 01/13-08/13

692. 12/12-09/13

693. 11/12-01/13

694. 11/12-12/12

695. 11/12-12/12

696. 10/12-12/12

697. 10/12-03/13

698. 08/12-12/12
699. 07/12-08/12

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Ceha Nr.1 automātiskās iepildes iecirkņa tehnikas
modernizēšana. Darba dokumentācijas korekcija” projektēšanas
un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Vertikālo metināto rezervuāru – 10t m3 (Nr.32-36)
modernizēšana dīzeļdegvielas izmantošanai” projektēšanas un
izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta ”Automobiļu benzīna un aviācijas degvielas vertikālā
metinātā rezervuāra-10t/m3 modernizēšana (pontonu
uzstādīšana)” projektēšanas un izpētes darbi
Objekta "10kV- 6kV transformatoru apakšstacija. Darba
dokumentācijas korekcija" projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Komercuzskaites mezgli uz tehnoloģiskajiem
cauruļvadiem no Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcas” būvniecības
nodomu deklarācijas izstrāde

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no Tuapses naftas pārstrādes
rūpnīcas līdz uzņēmuma rezervuāriem. Darba dokumentācijas
korekcija" projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta "Tehnoloģiskie cauruļvadi no „САРМ” tilta līdz dzelzceļa
poternai" būvniecības autoruzraudzība

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „10kV- 6kV transformatoru apakšstacija” būvniecības
autoruzraudzība

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Gāzu uztveršanas un izlīdzināšanas sistēmu
modernizācija" projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no Tuapses naftas pārstrādes
rūpnīcas līdz uzņēmuma rezervuāriem. Trases guldīšana pa Soču
ielu. TP AVS” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Uzņēmuma rezervuāru ietilpības palielināšanas projekts (nodomu
deklarācijas izstrāde)
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Referenta lapa

700. 07/12-09/12

701. 06/12-12/12

702. 06/12-09/12

703. 05/12-06/12

704. 05/12-07/12

705. 04/12-06/12

706. 04/12-06/12

707. 03/12-11/12

708. 03/12-04/12

709. 03/12-06/12

“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH

Uzņēmuma infrastruktūra

Mezglu Nr.186 (1,2,3) TP AVS. Objekta „Uzņēmuma TP AVS”
pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no „САРМ” tilta līdz dzelzceļa
poternai” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Sūkņu stacijas Nr.5 TP AVS integrēšana esošajā TP
AVS” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Dziļūdens piestātnes 1а,1b automātiskās ugunsdzēsības
VS un TP AVS” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „10kV/6kV transformatoru apakšstacija” projektēšanas un
izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Dziļūdens piestātnes 1а mijiedarbība ar gaišo un tumšo
naftas produktu pārsūknēšanas kompleksu” pirmsekspluatācijas
iestatīšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tuapses naftas pārstrādes rūpnīcas naftas tehnoloģija”
pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi dienvidu mola piestātnēs (1 un 2
piestātne)” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Vertikālie metinātie rezervuāri - 10000 Nr.39, 40 (saskaņā
ar ģenerālo plānu) ar JET tehnoloģiju” projektēšanas un izpētes
darbi. 1. palaides kompleksa atdalīšana.

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no „САРМ” tilta līdz dzelzceļa
poternai (3. kārta)” projektēšanas un izpētes darbi. TP AVS
piesaiste
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Referenta lapa

710.

03/12-06/12

711.

03/12-06/12

712.

03/12-05/12

713. 03/12-12/12

714. 03/12-07/12

715. 03/12-06/14

716.

717.

718.

03/12-04/12

“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Rezervuāru parka Nr.2 tehnoloģiskie cauruļvadi (III
palaides komplekss). TP AVS piesaiste” projektēšanas un izpētes
darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta “Tehnoloģiskie cauruļvadi no Tuapses naftas pārstrādes
rūpnīcas līdz uzņēmuma rezervuāriem” projektēšanas un izpētes
darbi. TP AVS piesaiste

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „TP AVS uzņēmumā. Mezgli 186-1,2,3. TP AVS piesaistes
projekts” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Kreisā krasta attīrīšanas ietaises. 3, 4 palaides
komplekss” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Labā krasta attīrīšanas ietaises. Kanalizācijas sūkņu
stacija Nr.7” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Labā krasta attīrīšanas ietaises. (III palaides komplekss).
TP AVS piesaiste” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

03/12-09/12

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Uzņēmuma infrastruktūra

01/12-06/12

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „10kV/6kV transformatoru apakšstacija. TP-13 tehniskā
modernizācija” projektēšanas un izpētes darbi
Objekta „Naftas produktu komercuzskaites sistēma. Naftas muliņa
piestātņu Nr.4,5 naftas produktu daudzuma un kvalitātes
mērīšanas sistēma. 2x630 kW transformatoru apakšstacija”
projektēšanas un izpētes darbi
Objekta „Automatizētās ugunsdzēsības stacijas un automātiskās
ugunsdzēsības vadības sistēmas modernizācija. Vertikālā tērauda
rezervuāra 10000 m3 Nr.32 atslēgšana no TP AVS uz laiku”
projektēšanas un izpētes darbi
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Referenta lapa
719. 01/12-05/13

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

720. 01/12-07/12

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

721. 01/12-04/12

722. 01/12-02/12

723. 01/12-03/12

724. 12/11

725. 11/11-02/12

726. 09/11-12/11

727. 08/11-12/11

728. 08/11-08/13

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Attīrīšanas ietaišu „Kaolescents” modernizācija.
Ekspluatācijas urbumu aprīkošanas ar ЗДС korekcija”
projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „TP AVS uzņēmumā. Sūkņu stacijas Nr.5 integrēšana
esošajā TP AVS. Tehnoloģisko cauruļvadu ekspluatācijas
kontroles nodrošināšana un to aizsardzība pret pārspiedienu”
projektēšanas un izpētes darbi.

Uzņēmuma infrastruktūra

Dziļūdens piestātnes 1a un 1b TP AVS un automātiskās
ugunsdzēsības VS pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no „САРМ” tilta līdz dzelzceļa
poternai (3.kārta). Pieslēgšanas mezgli” projektēšanas un izpētes
darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta “Tehnoloģiskie cauruļvadi no Tuapses naftas pārstrādes
rūpnīcas līdz uzņēmuma rezervuāriem. Trases guldīšana pa Soču
ielu. Elektrosadale” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no Tuapses naftas pārstrādes
rūpnīcas līdz uzņēmuma rezervuāriem. TP AVS izstrāde”
projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Dziļūdens piestātne. TP AVS papildus sistēmas
aizsardzībai pret hidraulisko triecienu” projektēšanas un izpētes
darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģisko cauruļvadu rekonstrukcija naftas muliņa
piestātnēs. Pilnīga attīstība” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Gaišo naftas produktu sūkņu stacija Nr.5. Integrācija
esošajā TP AVS. Mezgli Nr.186 (1,2,3)” projektēšanas un izpētes
darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Uzņēmuma siltumtīkli” projektēšanas un izpētes darbi

52
Turaidas iela 10B, Rīga, LV-1039, Tel.: +371 67045670, Fakss: +371 67045671; e-mail: olimps@olimps.lv; http://www.olimps.lv

Referenta lapa
729. 07/11-11/11

730. 07/11-09/11

731. 07/11-08/11

732. 06/11-08/11

733. 06/11-08/11

734. 06/11-09/11

735. 06/11-09/11

736. 06/11-10/11

737. 05/11-02/12

738. 05/11-02/12

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Uzņēmuma ražošanas procesu AVS ar ceha Nr.1
rezervuāru parka operatoru telpu (TP AVS 5 kārta). Integrācija
esošajā sūkņu stacijas Nr.5 TP AVS” projektēšanas un izpētes
darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta “Vertikālie tērauda rezervuāri - 10000 m3 Nr.39,40
(saskaņā ar ģenerālo plānu) ar JET tehnoloģiju” projektēšanas un
izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Vertikālie tērauda rezervuāri - 10000 m3 Nr.32, 33, 34, 35,
36 (saskaņā ar ģenerālo plānu)” automātiskās ugunsdzēšanas
vadības sistēmas pirmsekspluatācijas regulēšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Dziļūdens piestātnes gāzpūtes vadības sistēma”
projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Vertikālie tērauda rezervuāri - 10000 m3 Nr.32, 33, 34, 35,
36 (saskaņā ar ģenerālo plānu)” TP AVS pirmsekspluatācijas
regulēšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

„Tehnoloģisko cauruļvadu aizsardzība no pārspiediena objektā:
Uzņēmuma ražošanas procesu AVS ar ceha Nr.1 rezervuāru parka
operatoru telpu (TP AVS 5 kārta).” Pirmsekspluatācijas iestatīšana

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta “Rezervuāru parka Nr.2 tehnoloģiskie cauruļvadi”
projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģiskie cauruļvadi no «САРМ» tilta līdz dzelzceļa
poternai (III kārta)” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta “Piestātnes Nr.3 modernizācija” projektēšanas un izpētes
darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta “Piestātnes Nr.6 modernizācija” projektēšanas un izpētes
darbi
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Referenta lapa
739. 04/11-05/11

740. 04/11-03/12

741. 04/11-08/11

742. 04/11-07/11

743. 03/11-03/11

744. 02/11-06/11

745. 02/11-06/11

746. 01/11-03/11

747. 01/11-06/11

748. 01/11-07/11

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”КомбитИнжиниринг
”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta “Gaišo naftas produktu sūkņu stacijas Nr.5 TPVAS.
Autonomas sistēmas nodalīšana” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta “Naftas produktu komercmezgla sistēma. Naftas produktu
daudzuma un kvalitātes rādītāju mērsistēma naftas muliņa
piestātnēs Nr.4, 5” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta “Ugunsdzēsības depo. Transformatoru apakšstacija
TP-8А (ģenerālplāna Nr.423)” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta “Uzņēmuma sakaru sistēma (5 kārta). Ārējie sakaru tīkli.
Daudzfunkcionālo rūpniecisko sakaru sistēma” projektēšanas un
izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Gaišo un tumšo naftas produktu pārkraušanas dziļūdens
piestātne 1A Tuapse ostā. Patēriņa mērītāju mezgla projektu un
tāmju dokumentācijas koriģēšana" pirmsprojektēšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tuapse naftas pārstrādes rūpnīcas naftas pārstrādes
tehnoloģija” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Uzņēmuma TP AVS ar ceha Nr.1 rezervuāru parka operatoru telpu
(5 kārta).” Reaktīvās jaudas automātiskās kompensācijas sistēmas
6,0 un 0,4 kV tīklā pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Gāzu uztveršanas sistēmu un gāzu izlīdzināšanas
sistēmas modernizācija” pirmsprojektēšanas darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Vertikālie tērauda rezervuāri (20000 m3) Nr.37,38.
TPVAS. Darba dokumentācija” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Vertikālie tērauda rezervuāri (10000 m3) Nr.39,40.
TPVAS. Darba dokumentācija” projektēšanas un izpētes darbi
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Referenta lapa
749. 11/10- 12/10

750. 11/10-08/11

751. 11/10-10/11

752. 11/10-07/11

753. 11/10-12/10

754. 11/10-12/10

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA«Комбит
Инжиниринг»
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”
HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Tehnoloģisko cauruļvadu rekonstrukcija naftas muliņa
piestātnēs. TP AVS piestātnēs Nr. 3,4,6” projektēšanas un izpētes
darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Ēdnīca” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „10kV/6kV transformatoru apakšstacija” projektēšanas un
izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Vadības ēka” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Vertikālie tērauda rezervuāri (10000 m3)
Nr.32,33,34,35,36. TPAVS” projektēšanas un izpētes darbi

Uzņēmuma infrastruktūra

Objekta „Rezervuāru Nr.1-6 ražošanas procesu autonomā vadības
sistēma” iestatīšana un ievade ekspluatācijā

755. 07/10-12/10

HT SIA „PH
“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA «Петропроект»

Uzņēmuma infrastruktūra

756. 12/09-08/10

“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA „Петропроект”

Uzņēmuma infrastruktūra

757. 12/09-08/10

“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA „Петропроект”

Uzņēmuma infrastruktūra

758. 09/09-01/10

“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA „Петропроект”

Ceha Nr.1 rezervuāru parks

759. 09/09-11/09

“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA „Петропроект”

Ceha Nr.1 rezervuāru parks

Projektēšanas un izpētes darbi objektā: “Dziļūdens piestātnes 1а
un 1b Ražošanas procesu automatizētās vadības sistēma un
Automātiskās ugunsdzēsības vadības sistēma”
TP AVS projektēšanas un izpētes darbi uzņēmumā ar ceha Nr.1
rezervuāru parka operatoru telpu - IV kārta. Tehnoloģisko
cauruļvadu aizsardzība pret pārspiedienu un to ekspluatācijas
kontroles nodrošināšana
Iekārtu piegāde, objekta “Rezervuāru Nr.1-6 ražošanas procesu
automātiskās vadības sistēma” iestatīšana un ievade ekspluatācijā
Gaišo naftas produktu sūkņu stacijas Nr.5 TP AVS projektēšanas
un izpētes darbi
TP AVS projektēšanas un izpētes darbi uzņēmumā ar rezervuāru
parka Nr.1 operatoru telpu - IV kārta. Tehnoloģiskās sūkņu stacijas
Nr.7 reaktīvās automātiskās jaudas kompensācijas sistēmas
ieviešana 6kVun 0,4 kV tīklā
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Referenta lapa
760. 09/09-12/09

“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA „Петропроект”

Ceha Nr.1 rezervuāru parks

761. 09/09-10/09

“Туапсе-Нефтепродукт”/
SIA „Петропроект”

Ceha Nr.1 rezervuāru parks

762. 03/09-06/09

“Туапсе-Нефтепродукт”

Uzņēmuma infrastruktūra

763. 12/08-04/09

“Туапсе-Нефтепродукт”

Ceha Nr.1 rezervuāru parks

764. 07/08-08/10

“Туапсе-Нефтепродукт”

Uzņēmuma infrastruktūra

765. 06/08-12/09

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Uzņēmuma infrastruktūra

766. 06/08- 12/08

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Piestātne Nr.5

767. 02/08- 04/08

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Ceha Nr.1 rezervuāru parks

768. 02/08-05/09

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Rezervuāru parks 2х20000 m3

769. 02/08-11/08

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

770. 02/08-11/08

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

771. 11/07-05/08

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Gaišo naftas produktu parki

772. 11/07-05/08

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Gaišo naftas produktu parki

Ieliešanas izliešanas dzelzceļa
estakāde Nr.2 ar noliešanas sūkņu
staciju Nr.3
Ieliešanas izliešanas dzelzceļa
estakāde Nr.2 ar noliešanas sūkņu
staciju Nr.3

TP AVS projektēšanas un izpētes darbi uzņēmumā ar rezervuāru
parka Nr.1 operatoru telpu - IV kārta. Tehnoloģiskās sūkņu stacijas
Nr.7 releju aizsardzības un pretavārijas automātikas nostrādes
(6kV tīklā) iekārtu izvēles un aprēķina projekts
TP AVS projektēšanas un izpētes darbi uzņēmumā ar rezervuāru
parka Nr.1 operatoru telpu - IV kārta. Tehnoloģiskās sūkņu stacijas
Nr.7 produktu sūkņu 0.4kV elektrodzinēju „mīkstās palaides”
ierīces ieviešana.
Tehniskās dokumentācijas izstrāde objektam "Rezervuāra Nr.14
TP AVS"
Projektēšanas un izpētes darbi objektam: «TP AVS uzņēmumā ar
ceha Nr.1 rezervuāru parka operatoru telpu - IV kārta»
Projektēšanas un izpētes darbi objektam: «SIA
«РН-Туапсенефтепродукт» rekonstrukcijas projekts (II kārta)»
Naftas produktu komercuzskaites sistēmas darba dokumentācijas
izstrāde
Piestātnes Nr.5 tehniskā modernizācija. Iekārtu piegāde.
Objekta „TP AVS uzņēmumā ar ceha Nr.1 rezervuāru parka
operatoru telpu” "Videosienas vadības informācijas sistēmas"
darba dokumentācija
Rezervuāru Nr.21, 22 TP AVS. Darba dokumentācija, tehniskā
uzdevuma izstrāde, iekārtu piegādes, šef-montāža,
pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi. Pasūtītāja personāla
apmācība
Objekta „Ieliešanas izliešanas dzelzceļa estakāde Nr.2 ar
noliešanas sūkņu staciju Nr.3” darba dokumentācija, tehniskā
uzdevuma izstrāde
Iekārtu piegādes, šef-montāža un pirmsekspluatācijas iestatīšanas
darbi. Pasūtītāja personāla apmācība.
Gaišo naftas produktu parku TP AVS. Rezervuāri Nr.42-47.
Projektēšanas un izpētes darbi
Gaišo naftas produktu parku TP AVS. Rezervuāri Nr.9-12, 15-19,
23-25. Iekārtu piegādes, šef-montāža un pirmsekspluatācijas
iestatīšanas darbi. Pasūtītāja personāla apmācība
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773. 11/07-04/08

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Ceha Nr.1 rezervuāru parks

774. 11/07-03/08

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Sūkņu stacija Nr.7

775. 11/07-07/08

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Ceha Nr.1 rezervuāru parks

776. 07/06-07/07

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Sūkņu stacija Nr.7

778. 12/06-07/07

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”
HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

779. 04/06-12/06

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Eļļas sildīšanas stacija

780. 01/06-09/06

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Dzelzceļa estakāde Nr.1

781. 06/05-03/07

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Uzņēmuma infrastruktūra

782. 04/05-12/05

HT SIA „PH
ТуапсеНефтепродукт”

Uzņēmuma infrastruktūra

777. 04/06-07/07

Ceha Nr.1 rezervuāru parka operatoru telpas aprīkošana ar
kolektīvas lietošanas attēlošanas sistēmu izmantojot videosienu.
Šef-montāža un pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
Sūkņu stacijas Nr.7 elektroapsilde Šef-montāža un
pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
Uzņēmuma ražošanas procesu automātiskās vadības sistēma.
Šef-montāža un pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
Mazuta iekraušanas tehnoloģijas TP AVS. Objekts “Sūkņu stacija
Nr.7 tumšo naftas produktu pārsūknēšanai”

Dzelzceļa estakāde Nr.1

Dzelzceļa estakādes Nr.1 TP AVS izstrāde

Dzelzceļa estakāde Nr.1

Dzelzceļa estakādes Nr.1 modernizācijas iestatīšanas darbi
Eļļas sildīšanas stacija (termālās eļļas katlu māja). Darba
dokumentācija. Iestatīšanas darbi
Dzelzceļa estakādes Nr.1 modernizācija paredzot mazuta
noliešanu. Darba dokumentācija.
Gaišo naftas produktu estakādes Nr.3 TP AVS izstrāde.
Iestatīšanas darbi
Projektēšanas darbi, naftas termināļa automatizētās vadības
sistēmas koncepcijas izstrāde

AAS “Роснефтьбункер”
783. 05/16-12/16

AAS "Усть-Луга Ойл” /---

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

784. 05/16-07/16

AAS "Усть-Луга Ойл” /---

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

785. 12/15-02/16

AAS "Усть-Луга Ойл” /---

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

786. 09/15-10/15

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

787. 03/15-04/15

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

Objekta „Lejamkravu kompleksa 3. būvniecības kārta. Gaišo naftas
produktu noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.3” tehnoloģiskā
iestatīšana
Dzelzceļa estakāžu Nr.1 Nr.2 (ņemot vērā iespēju noliet vakuuma
gāzeļļu), Nr.4 tehnoloģisko reglamentu analīze un piedāvāto
korekciju izstrāde
Lejamkravu kompleksa 4. būvniecības kārta. AVS. Augsti viskozu
naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.4 tehniskais
projekts. Modernizācija ar TP AVS iekārtu pārnesi
Lejamkravu kompleksa 4. būvniecības kārta. Augsti viskozu naftas
produktu noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.4 ar infrastruktūru. TP
AVS programmnodrošinājuma papildinājums
Administratīvi saimnieciskā korpusa ēkas centrālajā vadības punktā
uzstādītā WEB-servera programmnodrošinājuma papildinājums
dzelzceļa noliešanas Nr.4 mnemoshēmas atainojumam
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788. 01/15-04/15

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

789. 01/15-02/15

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

790. 10/14-12/14

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

791. 09/14-10/14

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

792. 02/14-07/14

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

793. 02/14-04/14

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA“ВАМИ-автоматика”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

794. 11/13-02/15

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

795. 05/13-08/13

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA“ВАМИ-автоматика”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

796. 05/13-12/13

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

797. 04/13

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

798. 11/12-06/13

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

Objekta „Lejamkravu kompleksa 4. būvniecības kārta. Noliešanas
dzelzceļa estakāde Nr.4. TP AVS” pirmsekspluatācijas iestatīšanas
darbi
Objekta „Lejamkravu kompleksa 4. būvniecības kārta. Mazuta
noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.4” pirmsekspluatācijas
iestatīšanas darbi
Objekta „Lejamkravu kompleksa 3. būvniecības kārta. Noliešanas
dzelzceļa estakāde Nr.3. Rekonstrukcija. TP AVS” darba
dokumentācija
Naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakāžu Nr.1,2,3 TP AVS
iekārtu pārneses no Noliešanas operatoru ēkas (Nr.12
ģenerālplānā) uz ēku „СБК-2” (Nr.57 ģenerālplānā)
pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi
Noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.4 augstas viskozitātes naftas
produktiem (ar infrastruktūru) TP AVS
Projektēšanas dokumentācijas izpēte, ražošanas objektu
cauruļvadu sistēmas un iekārtu apsekošana, lai veiktu lejamkravu
kompleksa 4. būvniecības kārtas gaišo naftas produktu
pārkraušanas kompleksa tehnoloģisko iestatīšanu Jūras
tirdzniecības ostā Ustj-Luga
Noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.4 augstas viskozitātes naftas
produktiem un energobloku Nr.4 būvniecības autoruzraudzība
Projektēšanas dokumentācijas izpēte, cauruļvadu sistēmas un
iekārtu apsekošana objektos, lai veiktu lejamkravu kompleksa 3.
būvniecības kārtas gaišo naftas produktu pārkraušanas kompleksa
tehnoloģisko iestatīšanu
Objekta „Lejamkravu komplekss Jūras tirdzniecības ostā
Ustj-Luga. Noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.4 augstas
viskozitātes naftas produktiem (ar infrastruktūru)” projektēšanas
darbi
Mazuta noliešanas dzelzceļa estakāžu Nr.1,2 un automatizētās
termālās eļļas katlumājas siltuma bilances, nolejot naftas
produktus maksimālajā režīmā, izpēte
Gaišo naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.3 ar
sūkņu staciju Nr.10.1 (ar energobloku) tehnoloģiskās iestatīšanas
pirmsekspluatācijas regulēšanas darbi
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799. 09/12-11/12
800. 09/12-11/12
801. 08/12-11/12
802. 06/12
803. 02/12-06/12

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг”
AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг”
AAS „Роснефтьбункер” /
SIA“ВАМИ-автоматика”
AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг”
AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

Objekta „Gaišo naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakāde
Nr.3 ar sūkņu staciju Nr.1” darba dokumentācijas korekcija

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

Gaišo naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.3 (ar
sūkņu staciju Nr.1) TP AVS pirmsekspluatācijas regulēšana

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

Lejamkravu kompleksa 2. būvniecības kārtas mazuta kompleksa
tehnoloģiskai iestatīšanai nepieciešamās projektēšanas
dokumentācijas izpēte
Dzelzceļa estakāžu Nr.1 un Nr.2 mazuta noliešanas (no dzelzceļa
cisternām) TP AVS programmnodrošinājuma izmaiņas

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

Dzelzceļa estakāžu Nr.1,2 nodrošināšana ar karsto ūdeni, slāpekli
un gaisu. Darba dokumentācijas izstrāde

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

804. 01/12-07/12

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

805. 12/11-11/12

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA”Комбит
Инжиниринг”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

806. 06/11-07/11

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA „Петропроект”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

807. 10/10-02/11

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA „Петропроект”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

808. 04/10-11/11

AAS „Роснефтьбункер” /
AAS «СПИК СЗМА»

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

809. 12/09-09/10

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA
“ВАМИ-автоматика”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

810. 12/09-04/13

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA „Петропроект”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

811. 10/09-12/09

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA „Петропроект”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

„Gaišo naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakāde Nr.3 ar
gaišo naftas produktu noliešanas sūkņu staciju Nr.1 un objekta
integrēšana TP AVS” TP AVS darba dokumentācijas korekcija
Lejamkravu kompleksa 1 un 2 būvniecības posma objektu
komplekso pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbu tehnoloģiskā
reglamenta izstrāde
Lejamkravu kompleksa gaišo naftas produktu noliešanas sūkņu
stacijas Nr.1 darba dokumentācijas pārprojektēšana
Darba dokumentācija objektam "Dzelzceļa estakāžu 1,2,3
tehnoloģiskās un avārijas rezervēšanas elektrouztvērēju rezerves
barošana”
Jūras tirdzniecības ostas Ustj-Luga lejamkravu kompleksa mazuta
noliešanas estakādes Nr.2 automatizētās vadības sistēmas
programmnodrošinājuma un darba dokumentācijas izstrādes
darbu komplekss
Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas projektēšanas
dokumentācija ОАО „Роснефтьбункер” Lejamkravu kompleksam
Jūras tirdzniecības ostā Ustj-Luga
Projektēšanas dokumentācijas koriģēšana saskaņā ar Dzelzceļa
estakādes Nr.3, sūkņu stacijas, gājēju celiņu starp estakādēm
Nr.1,2,3 būvniecības autoruzraudzības rezultātiem
Mazuta noliešanas estakādes iekārtu karšu un darba režīmu
sastādīšana. Estakādes iekārtu ekspluatācijas instrukciju
59

Turaidas iela 10B, Rīga, LV-1039, Tel.: +371 67045670, Fakss: +371 67045671; e-mail: olimps@olimps.lv; http://www.olimps.lv

Referenta lapa

812. 08/09-09/09

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA „Петропроект”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

813. 03/09-05/09

AAS „Роснефтьбункер”
/---

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

814. 01/09-01/13

AAS „Роснефтьбункер”
/---

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

815. 02/09-12/09

AAS „Роснефтьбункер”
/---

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

816. 05/09- 09/09

AAS „Роснефтьбункер” /
SIA „Петропроект”

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

817. 07/08-12/11

AAS „Роснефтьбункер”
/---

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

818. 07/08-12/09

AAS „Роснефтьбункер”
/---

Jūras tirdzniecības ostas Ustj-Luga
dzelzceļa estakāde Nr.1

819. 02/08-11/08

AAS „Роснефтьбункер”
/---

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

sastādīšana. Estakāžu operatoru un noliešanas un liešanas
speciālistu instrukciju „Naftas produktu cisternu sildīšanas un
noliešanas operāciju veikšana mazuta noliešanas estakādē”
sastādīšana. Estakāžu operatoru un noliešanas un liešanas
speciālistu instrukciju „Naftas produktu cisternu sildīšanas un
noliešanas operāciju veikšana cisternām ar bojātu apakšējo
vārstu” sastādīšana
Mazuta noliešanas estakādes iekārtu un vadības sistēmu
kompleksās izmēģināšanas programmas sastādīšana. Mazuta
noliešanas estakādes tehnoloģiskā reglamenta sastādīšana.
Mazuta noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.1 būvniecības
autoruzraudzība
Mazuta noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.2 būvniecības
autoruzraudzība
Gaišo naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādes Nr.3
būvniecības tehniskais projekts
Gājēju tiltiņu pār naftas produktu noliešanas dzelzceļa estakādēm
Nr.1,2,3 būvniecības tehniskais projekts
Dzelzceļa estakādes Nr.1 TP AVS šefmontāžas un
pirmsekspluatācijas regulēšanas darbi objektā „Lejamkravu
komplekss”
Dzelzceļa estakādes Nr.1 TP AVS darba dokumentācijas izstrāde
objektā „Lejamkravu komplekss”
Objekta „Lejamkravu komplekss” divu mazuta noliešanas estakāžu
ar 144 vagonu vietām katra darba projekts

AAS „Компания Усть-Луга”
820. 08/16-11/16

AAS „Компания
Усть-Луга”/--

Jūras tirdzniecības osta Ustj-Luga

Pirmsprojektēšanas darbi, objekta „Universālais minerālmēslu
pārkraušanas komplekss Jūras tirdzniecības ostā Ustj-Luga”
būvniecības izmaksu noteikšanai

SIA “Балтийский универсальный терминал”
821.

08/10-10/10

SIA “Балтийский
универсальный
терминал”/ AAS
«Усть-Лужская
проектно-инжиниринго
вая компания»

Naftas produktu un bunkurošanas
terminālis Jūras tirdzniecības ostā
Ustj-Luga

Objekta pirmsprojekta izstrādnes un tehnisko neteikumu izstrāde
pieslēgšanai ārējiem inženiertīkliem
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AAS “МН “Дружба”
822.

823.

04/11-12/11

AAS “МН “Дружба”/ SIA
«Петропроект»

Baltijas cauruļvadu sistēma (БТС-2).

05/10-12/11

AAS “МН “Дружба”/ AAS
«Усть-Лужская
проектно-инжиниринго
вая компания»

Baltijas cauruļvadu sistēma (БТС-2).

824.

05/10-09/10

825.

05/10-09/10

826.

02/10-11/10

AAS “МН “Дружба”/ AAS
«Усть-Лужская
проектно-инжиниринго
вая компания»
AAS “МН “Дружба”/ AAS
«Усть-Лужская
проектно-инжиниринго
вая компания»
AAS “МН “Дружба”/ SIA
«Петропроект»

Projekta tehniskais pavadījums veicot objekta „БТС-2.
Administratīvi – saimnieciskais komplekss” būvniecības
autoruzraudzību
Ģenerālā apakšuzņēmēja darbu kompleksa veikšana objekta
„Baltijas cauruļvadu sistēma. Naftas bāze Ustj-Luga” būvdarbu
ietvaros.
Līguma ietvaros veikta sekojošu līguma sadaļu darbu izpilde pilnā
apjomā (nodrošinot attiecīgo objektu gatavību ekspluatācijai):
a. automatizācija, t.sk. tehnoloģisko procesu automatizētās
vadības sistēmas (TP AVS) piegāde, automātiskās
ugunsdzēsības sistēmas piegāde, vietējā dispečeru punkta
automatizācijas sistēmas piegāde, dispečeru kontroles un
vadības sistēmas risinājumu koriģēšana.
b. elektriskie tīkli, apgaismojums, zibensaizsardzība un
zemējums, spēka elektroiekārtas, elektroapgāde,
elektroapsildes sistēmas;
c. ugunsgrēka signalizācija, ugunsgrēka izziņošanas sistēmas;
d. sakaru sistēmas un tīkli;
e. automatizētā elektroenerģijas tehniskās uzskaites sistēma ar
energosaimniecības vadības elementiem;
f. automātiskā elektroenerģijas komercuzskaites sistēma
g. sistēmu iestatīšana un objekta iekārtu un sistēmu kopējā
noregulēšana

Baltijas cauruļvadu sistēma (БТС-2).

Objekta „Baltijas cauruļvadu sistēma. Naftas bāze Ustj-Luga”
kapitālās celtniecības darba dokumentācijas analīze un ienākošā
kontrole

Baltijas cauruļvadu sistēma (БТС-2).

Objekta „Baltijas cauruļvadu sistēma (БТС-2). Naftas bāze
Ustj-Luga” ārējā apgaismojuma būvmontāžas darbi

Baltijas cauruļvadu sistēma (БТС-2).

Projektēšanas dokumentācijas izstrāde objekta „Baltijas
cauruļvadu sistēma (БТС-2) būvniecības. Administratīvi –
saimnieciskais komplekss Ustj-Lugas ostā” būvniecībai

Baltijas cauruļvadu sistēma (Primorska)
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827. 07/13

SIA «Петропроект»

Specializētā naftas pārkraušanas
osta (SNPO) “Primorska"

828. 04/10-12/11

SIA
“Нефтегазстройпроект”

Specializētā naftas pārkraušanas
osta (SNPO) “Primorska"

829. 04/10-05/11

SIA
“Нефтегазстройпроект”

Specializētā naftas pārkraušanas
osta (SNPO) “Primorska"

SIA
"Петротранс-Приморск"/
---

Specializētā naftas pārkraušanas
osta (SNPO) “Primorska"

830.

09/05-05/07

Specializētās naftas pārkraušanas ostas Primorska naftas un
naftas produktu pārkraušanas termināla 1. būvniecības kārtas
projektēšanas dokumentācija
Darba dokumentācijas prasību izpildes autoruzraudzība objektā
“Bunkurošanas komplekss tankkuģu uzpildei ar kuģu degvielu
Specializētajā naftas pārkraušanas ostā Primorska”
Projektēšanas darbi objektam “Bunkurošanas komplekss tankkuģu
uzpildei ar kuģu degvielu Specializētajā naftas pārkraušanas ostā
Primorska”
Projektēšanas dokumentācija objektam: “Naftas un naftas
produktu pārkraušanas termināla un inženieru infrastruktūras
celtniecība SNPO Primorska"

SIA “ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть”
831. 04/04-08/04

SIA
“ЛУКОЙЛ-Калининградм
орнефть”/-

Videoprojekcijas moduļu piegāde.

Tirdzniecības nams “Калининграднефть”
832. 02/05-05/05

Tirdzniecības nams
“Калининграднефть”/--

Naftas pārkraušanas ostas
komplekss Vostočnijas pussalā
Baltijskā

Projektēšanas dokumentācija

Bunkurošanas bāze “Трансбункер “Санкт-Петербург””
833. 03/05-08/05

“Трансбункер
“Санкт-Петербург”/SIA
“ВАМИ-автоматика”

Bunkurošanas bāzes “Трансбункер
“Санкт-Петербург”” mazais laukums

834. 03/05-08/05

“Трансбункер
“Санкт-Петербург”/SIA
“ВАМИ-автоматика”

Bunkurošanas bāze “Трансбункер
“Санкт-Петербург””

Tehnoloģisko patērētāju 0,4kV elektroapgādes darba
dokumentācijas izstrāde
Bunkurošanas bāzes automatizācijas projektēšanas
dokumentācijas izstrāde

AAS “ТЭТОЙЛ”, Kaļiņingrada
835. 06/06-08/07

AAS TETOIL / Baltic Oil
Terminals Plc

Naftas pārkraušanas komplekss
“TETOIL”

Projektēšanas dokumentācija objektam: “Naftas pārkraušanas
kompleksa “TETOIL” termināls celtniecība Kaļiņingradā”

AAS „Агроинвестстрой” (Sanktpēterburga)
836. 08/07-12/08

“Трансбункер
“Санкт-Петербург”/SIA
“ВАМИ-автоматика”

Jūras tirdzniecības osta „Ustluga”

Darba dokumentācijas izstrādāšana tehniskā sēra iekraušanas
kompleksam
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AAS «Газпромнефть-ОНПЗ» (Omska)
837. 02/13-03/13

Objekta „AAS „Газпромнефть” Omskas naftas pārstrādes
rūpnīcas terminālis, kas paredzēts stabilā gāzes kondensāta
noliešanai, glabāšanai un pārsūknēšanai pārstrādei"
pirmsprojektēšanas darbi

AAS “Омскпроект”/
SIA “Петропроект”

Востокбункер
838. 10/13-12/13

Objekta „Dzelzceļa noliešanas estakāde” pirmsprojektēšanas darbi
(Vostokbunkers)

SIA “Петропроект”

AAS „Авиационные технологии топлива” (Maskava)
839.

02/18-03/18

SIA "Сибинтек"

Kņevičas lidosta

840.

10/17-12/17

AAS „Авиационные
технологии топлива”/--

Šeremetjevas lidosta

841.

08/16-12/16

842.

08/16-11/16

843.

12/14-02/15

844.

11/14-07/15

845.

06/13-02/17

AAS „Авиационные
технологии топлива”/--

Lidosta Koļcovo

846.

05/13-09/13

AAS „Авиационные
технологии топлива”/--

Domodjedovas lidosta

847.

03/13-09/13

AAS „Авиационные
технологии топлива”/--

Šeremetjevas lidosta

AAS „Авиационные
технологии топлива”/
НПО Авиатехнология
AAS „Авиационные
технологии топлива”/-AAS „Авиационные
технологии топлива”/--AAS „Авиационные
технологии топлива”/
ЗАО Нефтехимстрой

Šeremetjevas lidosta

Šeremetjevas lidosta
Šeremetjevas lidosta
Šeremetjevas lidosta

SIA "РН-Аэро" degvielas uzpildes kompleksa "Kņeviči" TPAVS
projektēšanas dokumentācijas papildināšana, TPAVS
pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi Artjomas pilsētā
Darbu komplekss, kas saistīts ar autocisternu noliešanas un
lidostas degvielas uzpildes transporta uzpildes punktu esošo
iekārtu izmēģinājumiem un TPAVS dokumentācijas papildināšanu
Iekārtu piegāde, šefmontāžas un palaišanas-iestatīšanas darbi,
kas saistīti ar Alternatīvās degvielu un eļļu noliktavas un SIA
«Газпромнефть - Аэро Шереметьево» perona iepildes punkta TP
AVS programmtehniskā kompleksa tehnisko modernizāciju
Alternatīvās degvielu un eļļu noliktavas un SIA «Газпромнефть Аэро Шереметьево» perona iepildes punkta TP AVS
programmtehniskā kompleksa modernizācijas projektēšanas darbi
Degvielu un eļļu pamatnoliktavas koncepcija
Centrālās Uzpildes Stacijas Rekonstrukcija Šeremetjevas lidostā.
Pirmsprojektēšana, projektēšanas dokumentācija, darba
dokumentācija
Lidostas Koļcovo SIA „ТЗК-Актив” degvielu un eļļu noliktavas
rekonstrukcijas projekts
Sūkņu-filtrēšanas stacijas, kas paredzēta aviācijas degvielas
padevei centralizētajā lidmašīnu uzpildes sistēmā un uzpildes
punktu Domodjedovas lidostā, projektēšanas darbi
Degvielas uzpildes kompleksa Šeremetjevo lidmašīnu
centralizētās uzpildes degvielu un eļļu noliktavas attīstības
koncepcijas izstrāde
63

Turaidas iela 10B, Rīga, LV-1039, Tel.: +371 67045670, Fakss: +371 67045671; e-mail: olimps@olimps.lv; http://www.olimps.lv

Referenta lapa
848.

03/13-09/13

AAS „Авиационные
технологии топлива”/--

849.

02/13-03/13

AAS „Авиационные
технологии топлива”/--

Lidosta Pulkovo

850.

11/12-12/12

AAS „Авиационные
технологии топлива”/--

Šeremetjevas lidosta

851.

11/12-08/14

AAS „Авиационные
технологии топлива”/--

Šeremetjevas lidosta

852.

11/12-07/16

AAS „Авиационные
технологии топлива”/---

Šeremetjevas lidosta

853.

10/12-05/13

SAS НПО
„Авиатехнология”/---

Šeremetjevas lidosta

854.

09/12-07/16

AAS „Авиационные
технологии топлива”/---

Degvielas uzpildes kompleksa
„Krimska” degvielu un eļļu noliktava

855.

08/12-10/12

SAS ТЗК Шереметьево/--

Šeremetjevas lidosta

856. 03/12- 07/12

SAS НПО
„Авиатехнология”/ ---

Kņevičas lidosta

857. 09/11-06/12

SAS НПО
„Авиатехнология”/ ---

Šeremetjevas lidosta

858. 04/11-07/11

SAS НПО
„Авиатехнология”/ ---

Kņevičas lidosta

859. 04/11-08/11

SAS НПО
„Авиатехнология”/ ---

Kņevičas lidosta

Objekta „Naftas produktu daudzuma un kvalitātes rādītāju
mērīšanas sistēma benzīna glabāšanas bāzes degvielu un eļļu
noliktavā” inženierpiesaistes projektēšanas darbi
Projekts degvielas uzpildes kompleksa galveno ēku un būvju
izvietošanai uz zemes gabalu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 ģenerālplāna
skiču komponējuma shēmām
Degvielas uzpildes kompleksa Šeremetjevo benzīna glabāšanas
bāzes degvielu un eļļu noliktavas attīstības koncepcijas (līdz 2030.
gadam) izstrāde
Objekta „Administratīvā-biroja ēka ar sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumu” projektēšanas darbi
Objekta „Sektora Šeremetjevo-1 pirmsperona uzpildes punkts” 2
būvniecības posms” projektēšanas darbi
Šefmontāžas un palaišanas-iestatīšanas darbi, kas saistīti ar
naftas produktu mērīšanas un kontroles sistēmas integrāciju
esošajā alternatīvās degvielu un eļļu noliktavas TP AVS un
automatizētajā uzskaites operāciju veikšanas sistēmā
Projektēšanas un darba dokumentācija degvielas uzpildes
kompleksa „Krimska” degvielu un eļļu noliktavas būvniecības
nodrošināšanai
Sākotnējā apsekošana un aviācijas degvielas nodrošināšanas TP
AVS ieviešanas un attīstības koncepcijas izstrāde
Projektēšanas darbi, kas saistīti ar SAS НПО „Авиатехнология”
ražošanas tehnoloģisko moduļa iekārtu, Kņevičas lidostas
degvielas uzpildes kompleksa pieņemšanas un iepildīšanas
noliktavu inženiernodrošinājuma izstrādi
Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas (TP AVS)
un automatizētās uzskaites operāciju veikšanas sistēmas (UO
AVS) šefmontāžas un palaišanas-iestatīšanas darbi objektā
„Šeremetjevas lidostas alternatīvās degvielu un eļļu noliktavas
būvniecība”
Kņevičas lidostas degvielas uzpildes kompleksa moduļu
tehnoloģisko iekārtu sūkņu agregātu frekvences vadības spēka
sadaļu, TP AVS un UO iekārtu piegāde
Kņevičas lidostas degvielas uzpildes kompleksa visu aviācijas
degvielas mērījumu un uzskaites (masas vienībās) punktu
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860. 11/10-07/11

AAS „Авиационные
технологии топлива”/
SIA «Петропроект»

Šeremetjevas lidosta

861. 11/10-08/11

AAS „Авиационные
технологии топлива”/
SIA «Петропроект»

Šeremetjevas lidosta

862. 09/10-01/11

AAS „Авиационные
технологии топлива”/---

Kņevičas lidosta

863. 12/08-02/12
864. 11/07-04/08

AAS „Авиационные

технологии топлива”
AAS „Авиационные

технологии топлива”

Šeremetjevas lidosta
Gelendžikas lidosta

šef-montāža, pirmsekspluatācijas iestatīšana un mērījumu metožu
atestācija
Tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas (TP AVS)
un uzskaites operāciju automatizētās veikšanas sistēmas (UO
AVS) iekārtu piegāde Šeremetjevas lidostas alternatīvai degvielu
un eļļu noliktavai
Šeremetjevas lidostas alternatīvās degvielu un eļļu noliktavas
uzskaites operāciju veikšanas automatizācijas un TP AVS projekts
Проект АСУ ТП и автоматизации системы ведения учетных
операций альтернативного склада ГСМ "Шереметьево"
Kņevičas lidostas degvielas uzpildes kompleksa būvprojekts
Projektēšanas darbi objektam „Šeremetjevas lidostas degvielas
uzpildes kompleksa degvielu un eļļu noliktava”
Objekta „Degvielu un eļļu noliktavas būvniecība Gelendžikas
lidostā” projekta darbi. Tehnoloģisko procesu automatizācija un
degvielas automatizēta uzskaite.

AAS „Карельский окатыш” (Krievija)
865.

01/20-patrei
z

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

866.

08/19-patrei
z

AS „Карельский
окатыш”/SIA «СПб
Гипрошахт»

AS „Карельский окатыш”

867. 08/19- 12/19

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

868. 05/19-06/19

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

869. 04/19-06/19

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

870. 03/19-10/19

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

871. 03/19-06/19

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

872. 02/19-04/19

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

Objekta „AS "Карельский окатыш" mitrās granulēšanas
tehnoloģiskā iecirkņa tehniskā pārbūve” autoruzraudzības darbi
Kostomukšas atradņu karjera centrālā iecirkņa cikliskās plūsmas
tehnoloģijas rūdas segkārtas iekārtu kompleksa būvniecības
pirmās nosacītās kārtas darba dokumentācijas izstrāde
AS «Карельский окатыш» koncentrāta un granulu ražošanas
dispečerkontroles un vadības sistēmas modernizācija
Objekta "AS «Карельский окатыш» kaļķu ražošanas iecirknis"
projektēšanas dokumentācijas izstrāde
Drupināšanas-šķirošanas kompleksa tehniskā modernizācija
karjerā "Centraļnij"
AS "Карельский окатыш" mitrās granulēšanas tehnoloģiskā
iecirkņa tehniskā pārbūve
Naftas produktu noliktavas mazuta sildītāju tehniskā pārbūve
(izmantojot termālo eļļu un indukcijas karsēšanu)
Ūdenstīkla sildītāju pieslēgšanas (pie esošajiem AS Карельский
окатыш katlu mājas tīkla cauruļvadiem) shēmas tehniskā pārbūve
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873. 10/18-07/19

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

874. 06/18-07/18

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

875. 04/18-09/18

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

876. 04/18-04/18

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

877. 09/17-10/17

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

878. 05/17-07/19

AS „Карельский
окатыш”/---

AS „Карельский окатыш”

879. 02/17-07/17

AAS „Карельский
окатыш”/---

AAS „Карельский окатыш”

880. 01/17-10/17

AAS „Карельский
окатыш”/---

AAS „Карельский окатыш”

881. 05/16-11/16

AAS „Карельский
окатыш”/---

AAS „Карельский окатыш”

882. 01/16-05/16

AAS „Карельский
окатыш”/---

AAS „Карельский окатыш”

883. 06/15-11/15

AAS „Карельский
окатыш”/---

AAS „Карельский окатыш”

884. 05/15-08/16

AAS „Карельский
окатыш”/---

AAS „Карельский окатыш”

885. 04/15-04/16

AAS „Карельский
окатыш”/---

AAS „Карельский окатыш”

886. 06/14-10/14

AAS „Карельский
окатыш”/---

887. 03/14-07/15

AAS „Карельский
окатыш”/---

"Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārtas Nr.2" TPAVS
iestatīšanas darbi
Kostomukšas atradņu drupināšanas-šķirošanas kompleksa
pamatu būvniecības projekta izstrāde
"Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārtas №2" TPAVS darba
dokumentācijas, programmnodrošinājuma izstrāde, iekārtu
piegāde, šefmontāža un iestatīšana
AAS «Белоозерский энергомеханический завод» izstrādātās
objekta "3 cietā kurināmā (kūdra un šķelda) tvaika katlu ar verdoša
slāņa kurtuvi uzstādīšana esošajā katlu mājā, kurināmā noliktavas
(ar kurināmā padeves sistēmu) būvniecība" projektēšanas
dokumentācijas audits
АО «Карельский окатыш» mazuta sildīšanas sistēmu pārbūves
variantu tehniskais izvērtējums
Objekta “Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta Nr.2”
būvniecības autoruzraudzība un darba dokumentācijas korekcija
pamatojoties uz autoruzraudzības darbiem
Objekta: "Pulpas sūkņu stacijas modernizācija. Ražošanas
atlikumu sabiezināšanas kompleksu Nr.1 un Nr.2 barošanas
padeves organizēšana" Ražošanas tehnoloģijas" sadaļas darba
dokumentācijas izstrāde
Objekta: "Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta Nr.2" darba
dokumentācijas izstrāde
Objekta „Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta Nr.2"
projektēšanas darbi
TP AVS palaišanas-iestatīšanas darbi objektā „Ražošanas
atlikumu sabiezināšanas iekārta 1 kārta”
Pirmsprojektēšanas darbi objekta „Ražošanas atlikumu
sabiezināšanas iekārta" 2 kārta” būvniecībai
Objekta „Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta" 2 bloks”
būvniecības autoruzraudzība"
Pakalpojumi, kas saistīti ar TP AVS ieviešanu objektā „Ražošanas
atlikumu sabiezināšanas iekārta"
Objekta „Rezervuāru sildīšanas sistēmas, kurā izmantota termālā
eļļa, tehniskā modernizācija” projektēšanas darbi
Objekta „Ražošanas atlikumu sabiezināšanas iekārta"
projektēšanas darbi, autoruzraudzība
66

Turaidas iela 10B, Rīga, LV-1039, Tel.: +371 67045670, Fakss: +371 67045671; e-mail: olimps@olimps.lv; http://www.olimps.lv

Referenta lapa
888. 03/12-07/12

AAS „Карельский
окатыш”/---

„Карельский окатыш” degvielu un
eļļu noliktava

889. 03/12-05/13

AAS „Карельский
окатыш”/--

„Карельский окатыш” degvielu un
eļļu noliktava

890. 03/12-07/12

AAS „Карельский
окатыш”/---

„Карельский окатыш” degvielu un
eļļu noliktava

891. 05/11-10/12

AAS „Карельский
окатыш”/ ---

AAS „Карельский окатыш”

892. 04/11-01/12
893. 04/11-08/11

AAS „Карельский
окатыш”/ SIA
«ТекомПроф»
AAS „Карельский
окатыш”/ SIA
«ТекомПроф»

894. 05/10-09/10

AAS „Карельский
окатыш”/ SIA “Тапфло”

895. 02/10-12/10

AAS „Карельский
окатыш”/---

896. 04/09-05/09

AAS „Карельский
окатыш”

Degvielu un eļļu noliktavas rekonstrukcijas darba dokumentācijas
izstrāde ar mērķi palielināt dīzeļdegvielas glabāšanas apjomu
Degvielu un eļļu noliktavas rekonstrukcijas projektēšanas
dokumentācijas izstrāde ar mērķi palielināt dīzeļdegvielas
glabāšanas apjomu
Degvielu un eļļu noliktavas dīzeļdegvielas sūkņu stacijas sūkņu
iekārtu nomaiņas darba dokumentācijas izstrāde
Katlu mājas būvniecības/rekonstrukcijas lietderīguma tehniski
ekonomiskajam pamatojumam nepieciešamo pirmsprojektēšanas
darbu veikšana

AAS “Карельский окатыш”

Degvielu un eļļu iecirkņa dzelzceļa noliešanas estakādes TP AVS
projektēšana, iestatīšana un nodošana ekspluatācijā

AAS “Карельский окатыш”

Degvielu un eļļu iecirkņa dzelzceļa noliešanas estakādes TP AVS
iekārtu komplektācija un piegāde

AAS “Карельский окатыш”

Dzelzceļa noliešanas estakādes mazuta sildīšanas mezglos
izvietoto sūkņu piesaistes projekta izstrāde
AAS “Карельский окатыш” degvielu un eļļu iecirkņa mazuta
noliešanas sistēmas rekonstrukcijas projektēšanas un darba
dokumentācijas izstrāde
- AAS “Карельский окатыш” Centrālās katlumājas kondensāta
savākšanas sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrāde
- reglamenta izstrāde dzelzceļa noliešanas estakādes darbībai
manuālajā režīmā AAS "Карельский окатыш" degvielu un eļļu
iecirknī, palaišanas un iestatīšanas darbi dzelzceļa noliešanas
estakādes, ievade darbībā un izmēģinājuma ekspluatācija
Pirmsprojektēšanas darbi izstrādei „Sistēmas, kas pulpas
maisītājos ar sasildītu tvaiku silda dzelzsrūdas koncentrāta pulpu,
ar turpmāko uzsildītā koncentrāta transportēšanu ar dzelzceļa
transportu”

АS “Жировой комбинат” (Krievija, Saratova)
897. 07/17-08/17

АS “Жировой
комбинат”/--

Konsultācijas par grūti kūstošu tauku sildīšanas un izliešanas (no
dzelzceļa cisternām) procesa optimizēšanu

AAS „Полимир” (Baltkrievija)
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Referenta lapa
898. 12/08-06/09

AAS „Полимир”/SIA
„Славь”

«AAS „Полимир”. Cehs 301.

Objekta „AAS „Полимир” būvprojekts. Cehs 301. Nātrija rodanīta
ūdens šķīduma tvaicēšanai paredzētās vakuuma iztvaicēšanas
sistēmas būvju rekonstrukcija”

SIA „Батумский нефтяной терминал"(Gruzija)
899. 01/16-10/16

900.

07/15-08/
15

901. 01/11-10/11
902. 01/11-10/11
903. 01/11-10/11
904. 01/11-10/11
905. 01/11-10/11

906. 02/10-07/10

SIA "Батумский
нефтяной терминал"/
SIA Conti Chemical
Company

SIA "Батумский нефтяной
терминал"

Batumi Naftas termināla dzelzceļa estakādes Nr.2 modernizācija
mazutu pārkraušanas nodrošināšanai (projektēšanas un tāmju
dokumentācijas izstrāde; AVS izstrāde un piegāde;
palaišanas-iestatīšanas darbi)

SIA "Батумский
нефтяной
терминал"/
SIA „Conti Chemical
Company”

SIA "Батумский нефтяной
терминал"

Dzelzceļa estakāžu Nr.2 un Nr.4 modernizācija mazutu
pārkraušanas nodrošināšanai (apsekošana, projektēšanas
uzdevuma izstrāde)

SIA "Батумский нефтяной
терминал"

Darba projekts „Naftas tvaiku smakas apslāpēšanas iekārta
Kaprešumi iecirknī”

SIA "Батумский нефтяной
терминал"

Darba projekts „Naftas tvaiku rekuperācijas iekārta Naftasbāzes
iecirknī”

SIA "Батумский нефтяной
терминал"

Darba projekts „Rūpniecības un lietus noteču attīrīšanas sistēma
Kaprešumi iecirknī”

SIA "Батумский нефтяной
терминал"

Darba projekts „Rūpniecības un lietus noteču attīrīšanas sistēma
Holodnaja Sloboda iecirknī”

SIA "Батумский нефтяной
терминал"

Darba projekts "Rūpniecības un lietus noteču attīrīšanas sistēma
Apvienotajā iecirknī "

SIA "Батумский нефтяной
терминал"

Tehniskais projekts „Sistēma naftas tvaiku (abgāžu), kas rodas
iepildot naftu tankkuģos bez pietauvošanās un piestātnē Nr.1,
novadīšanai no tankkuģiem un to attīrīšanai no merkaptāniem un
sērūdeņraža”

SIA "Батумский
нефтяной терминал"/
Fabregas Equipment Ltd.
SIA "Батумский
нефтяной терминал"/
Fabregas Equipment Ltd.
SIA "Батумский
нефтяной терминал"/
Fabregas Equipment Ltd.
SIA "Батумский
нефтяной терминал"/
Fabregas Equipment Ltd.
SIA "Батумский
нефтяной терминал"/
Fabregas Equipment Ltd.
SIA "Батумский
нефтяной терминал"/
SIA „Conti Chemical
Company”

АСКИ – Мангистау (Kazahstāna)
907. 06/10-12/10

SIA “Аски – Мангистау” /
---

Аски – Мангистау, Kazahstāna

Konsultācijas un ieteikumi, kas saistīti ar optimālās tehnoloģijas
izvēli
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