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Jautājumi un atbildes par iepirkuma aprakstu /turpinājums/ 
 

150. GP.TS-03 tabulā "Labiekārtojuma elementu uzskaitījums un darbu apjoms" pozīcijā 

Nr. 8 norādīts "Atjaunojamais zāliens pēc inženierkomunikāciju izbūves", kura apjoms norādīts 

"precizē dabā". Tas nozīmē, ka šī pozīcija nav iekļauta tāmē, bet būs paredzēta vēlāk kā 

papilddarbi? Nepieciešams komentēt. 
Aptuvenie apjomi: atjaunojamais zālājs - 540 kv.m. 

Aptuvenie apjomi: atjaunojamais bruģis - 50 kv.m. 

Aptuvenie apjomi: atjaunojamais asfalts - 20 kv.m. 

 

151. Atsaucoties uz rasējumu AR-2-02 „Griezums 2-2” izriet, ka 3. stāvā ir jāparedz grīda G-

4, savukārt rasējumā AR-4-02 „Grīdas un pārseguma konstrukcija” grīdas G-4 specifikācija nav 

uzrādīta. Lūdzam precizēt, vai pretendentam ir jāiekļauj savā cenu piedāvājumā grīdas G-4 pīrāgs 

un ja jā, tad lūdzam uzrādīt grīdas G-4 specifikāciju. 
Rasējums labots (skatīt pielikumu AR-2.02.A) G-4 vietā bija jābūt G-3a 

 

152.Saskaņā ar rasējumiem AR-4-01 „Sienu konstrukcijas” un AR 4-02 „Grīdas un 

pārsegumu konstrukcijas” izriet, ka I-tipa sijas ir jāstiprina pie metāla karkasa. Lūdzam atsūtīt I- 

tipa siju stiprinājuma mezglu. 
skatīt pielikumu AR-5-03 

 

153. Projekta sastāvā nav saules kolektora tehniskā projekta. Lūdzam rast iespēju to saņemt. 
skatīt pie apkures projekta SM; Tehniskajā projektā AVK SM 

 

154. Komentējot pasūtītāja atbildi Nr. 71 (07.04.) - nepieciešams sniegt izstrādātu ārsienas 

mezglu, kurā redzams saplākšņa stiprināšanas risinājums. 
skatīt pielikumu AR-5-03. 

 

155. Komentējot pasūtītāja atbildi Nr. 74 (07.04.) - nepieciešams veikt attiecīgus labojumus 

logu, durvju specifikācijās norādot precīzas piezīmes par drošības stikliem (iespējams, arī 

papildinājumus tāmē). 
skatīt pielikumu AR-4-02.A, AR-4-03.A. 

 

156. Pasūtītājs jautājumos un atbildēs ir sniedzis papildus specifikācijas 

inženierkomunikāciju tīkliem. Vai veidojot finanšu piedāvājumu jāvadās pēc sākotnējās tāmes 

formas excel formātā vai pēc iesniegtajiem darbu apjomiem/specifikācijām excel/PDF formātos? 
Veidojot finanšu piedāvājums jāvadās pēc iesniegtajiem darbu apjomiem/specifikācijām excel/PDF 

formātos 

 

157.Tāmē nav iekļauta pozīcija par: Metāla konstrukciju ugunsdrošā aizsardzība 
Nav nepieciešams 

 

158. Papildus darbu tāmē Nr. 1 ievietota pozīcija par sienu flīzēšanu. Vai sienām nekur nav 

paredzēta hidroizolācijas ierīkošana? Nepieciešams precizēt un pēc vajadzības papildināt tāmi un 

projektu. 
skatīt pielikumu AR-4-01.A. 

 

159. Pēc sporta grīdas piegādātāju un uzstādītāju rekomendācijām zem amartizējošajiem 

polsteriem nepieciešams ierīkot tvaika izolāciju. Projektā šāds risinājums nav paredzēts. 

Nepieciešams precizēt un pēc vajadzības papildināt tāmi un projektu. 
Sk. AR-4-02.A. 



 

160. Komentējot atbildi Nr. 103. Ja deformācijas šuves tiešām nav nepieciešams un pasūtītājs 

to apstiprina, tad nepieciešams labot BK aprakstu un pretendentiem nosūtīt laboto versiju. 
skatīt pielikumu BK-0-01.A. 

 

161. Vai saplākšņa loksnes var aizstāt ar HPL loksnēm ar koka imitāciju.(piem. Trespa, 

Fundermax utt.)? Saplākšņa loksnes strauji zaudēs savu ārējo izskatu, neskatoties uz to, ka būs 

apstrādātas ar speciālām krāsām/beicēm. Lai saglabātu fasādi, krāsošanu būtu jāatjauno katru otro 

gadu. Vāja vieta būs arī pie skrūvēm, no skrūvēm veidosies Zn notecējumi (būtu jālieto NT skrūves), 

saplāksnis ap skrūvju vietām pastiprināti bojāsies. 
Materiāla nomaiņa uz ekvivalentu vai labāku kompozītmateriālu ir pieļaujama. 

 

162. Vai ir paredzētas spraugas starp saplākšņa loksnēm gan iekšpusē, gan ārpusē? Bez 

spraugām nevar montēt, jo saplāksnis mitruma un temperatūras ietekmē kustas. Ja montē ar 

spraugām (ieteicamais attālums 6-8mm), tad obligāti ir jāizpilda, lai no ārpuses netiek klāt nokrišņi 

un nebojātu kokšķiedras plāksnes. No iekšpuses arī jāaizpilda, jo var tikt bojāta tvaika izolācija. 

Hermētiķis nav tas labākais materiāls, ar ko aizpildīt spraugas pie mūsu klimatiskajiem apstākļiem. 
Gaisa cirkulācija ir paredzēta- vēdināšanas šķirkārta no 2x karkasiem - kopā 100mm sk.AR 4-01. 

Saplākšņus montē ar tehnoloģiskām spraugām Sk. AR-5-03. 

 

163.Komentējot atbildi Nr. 127. Ņemot vērā pasūtītāja vēlmi tomēr ierīkot ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizāciju, apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles signalizāciju 

un telefonu – datoru tīklus, nepieciešams sniegt uz šīm sadaļām attiecināmo projekta daļu, kurā 

norādīta precīza informācija par visu nepieciešamo iekārtu, kabeļu, slēdžu u.tml. materiālu markām 

un apjomiem. Bez šīs informācijas katrs no pretendentiem pašrocīgi veiks aptuvenu izmaksu 

aprēķinu, kas radīs izmaksu atšķirību starp iesniegtajiem piedāvājumiem, jo katrs pretendents būs 

paredzējis sava veida materiālus un savus apjomus. 
Paldies par informāciju. Tā tiks ņemta vērā vērtējot pretendentu piedāvājumus. 

 

164.Komentējot pasūtītāja atbildi Nr. 71 (07.04.) – nepieciešams sniegt izstrādātu ārsienas 

mezglu, kurā redzams saplākšņa stiprināšanas risinājums. 
skatīt pielikumu AR-5-03. 

 

165.Komentējot pasūtītāja atbildi Nr. 74 (07.04.) – nepieciešams veikt attiecīgus labojumus 

logu, durvju specifikācijās norādot precīzas piezīmes par drošības stikliem (iespējams, arī 

papildinājumus tāmē) 
skatīt pielikumu AR-4-03.A un AR-4-04.A. 

 

166. Tāmē 1-1 trūkst šādas grīdu pamatkonstrukcijas: 

• G1-B (tāmē nav projektā norādītā skaņas izolācijas akmens vate b=20mm un pulēta betona grīda 

b=78mm); 

• G1-C (tāmē nav projektā norādītā skaņas izolācijas akmens vate b=20mm un pulēta betona grīda 

b=72mm); 
Skatīt tāmi iepirkumam_20150417 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi”. 

 

167. Nepieciešams precizēt. Tāmē 1-1 pozīcijā Nr. 103 apstrādājamais virsmas laukums 

norādīts - 392m2, taču saskaitot kopā visus grīdu konstrukciju apjomus pēc projekta (kurām 

nepieciešama apstrāde ar virsmas cietinātāju) apjoms sanāk 408m2. Nepieciešams precizēt. 
Skatīt laboto apdares darbu tabulu. AR-4.05A 

 

168. Komentējot atbildi Nr. 101. Atbilstoši saņemtajam BK-3.12 rasējumam nepieciešams 

papildināt tāmi ar darbiem, kas veicami balkona bārseguma izbūvei. Rasējumā tiek uzrādītas arī 

dubult-T profila metāla sijas HE160A. Tāmē šādu siju montāža nav atrodama. Nepieciešams precizēt 

un papildināt. 
Skatīt tāmi iepirkumam_20150417 1-1 „Vispārceltnieciskie darbi”. 

 


