
   

     
 

 

„DAUGAVPILS CELTNIEKU PROFESIONĀLĀS VIDUSSKOLAS ĒKU KOMPLEKSA INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA” (id.Nr. DCPV 

2013/3 ERAF) 

JAUTĀJUMI UN ATBILDES 

Jautājumi. 

Par visu projektu kopumā 

1. Lūdzam izsniegt AR daļas rasējumus dwg formātā, jo esošajos failos ir ļoti maz pievienotu izmēru. Bez tam vairāki rasējumi pdf formā, 

piemēram,  Arodskolas (kadastra nr.05000052801001), 1.mācību korpusa renovācijai, lapa AR-25 „Logu specifikācija, sienu notikumi” vispār 

nav salasāma. 

Atbilde: pēc nepieciešamības būs iespējams saņemt informāciju .dwg formātā. 

Objekta nosaukums: Arodskolas (kadastra nr.05000052801001), 1.mācību korpusa renovācija 

1. Lūdzam norādīt tehniskos parametrus logiem PVC rāmī 

Atbilde: logu siltumvadītspējas koeficients λ<1.3, 5-kameru PVC profils, 24mm stikla pakete ar selektīvo stiklu. 

 Lūdzam norādīt tehniskos parametrus logiem AL rāmī 

Atbilde: logu siltumvadītspējas koeficients λ<1.3, Schuco profils vai ekvivalents. 

2. Kāds materiāls, stiklojums, tehniskie parametri nepieciešams katram no lapā AR-25 esošajiem sienu notinumiem? 

Atbilde: rūdīts laminēts stikls bezramju konstrukcija nerūsējošā tērauda furnitūra augšējā iekāre vadotne grīdā, drošības uzlīmes uz stikla. 

Objekta nosaukums:   Informācijas centra (IT centra) jaunbūve 

1. Projektā nav atrodama pilnīgi nekāda informācija par stiklotajām starpsienām. Lūdzu izsniegt specifikāciju. 

             Atbilde: Alumīnija rāmja konstrukcija ar dubulto paketi. Izmēri pēc plāna un griezuma. 

  Grafiskā daļa sekos. 



2. Lapās AR1-08 un AR1-09 ir redzams sienas tips S-06, kas neparādās sienu un pārsegumu eksplikācijā un darbu apjomu tabulās. Lūdzam 

skaidrojumu! 

Atbilde: Lapās AR.1-08 un AR.1-09 redzamās sienas S-06 un S-07 mainās uz S-09 – apmesta un krāsota monolītbetona siena 200mm (pēc BK). 

Grafiskā daļa sekos. 

3. Vai lokālā tāmē Nr.1-1 Vispārceltniecības darbi, pozīcijā 1.8 „Vieglbetona sienu mūrēšana” 1,16 m3 ir domāts sienas tips S-07? 

Atbilde: Jā 

4. 1. stāva plānā redzamais sienas tips SM-07 ir atzīmēts pie pacēlāja sienām. Pēc AR daļas sienu un pārsegumu eksplikācijas tas  jāmūrē no 

keramzītbetona blokiem 300mm. Savukārt BK daļā pacēlāja sienas parādās kā mon. dz. betona sienas. Lūdzam ieviest skaidrību sienu tipos un 

saskaņot AR un BK daļas. 

Atbilde: Pēc BK – apmesta un krāsota monolībetona siena 200mm. Grafiskā daļa sekos. 

5. Kur projektā atrast lokālā tāmē Nr.1-1 Vispārceltniecības darbi, pozīcijā 1.10 „Grīdas pamatnes izbūve tips G-01 uz grunts” minēto grīdu tipu 

G-01? 

Atbilde: Sk. grīdas tipu G-03 lapā AR.1-18. 

6. Kur projektā atrast lokālā tāmē Nr.1-1 Vispārceltniecības darbi, pozīcijā 1.11  „Grīdas pamatnes izbūve tips G-02 uz monolīta pārseguma” 

minēto grīdu tipu G-02? 

Atbilde: Sk. grīdas tipu G-06 lapā AR.1.18. 

7. AR daļā sienu un pārsegumu eksplikācijā parādās grīdu tipi G-03 un G-06, kuri nav iekļauti darbu apjomos. Lūdzam precizēt visus grīdu tipus! 

Atbilde: Skatīt 5. un 6. punktu. 

8. Darbu apjomos lokālā tāmē Nr.1-1 Vispārceltniecības darbi, pozīcijā 1.13 un 1.14 parādās jumta tipi J-01 un J-02. Savukārt projektā sienu un 

pārsegumu eksplikācijā ir tikai viens un cits jumta tips J-03. Lūdzam skaidrojumu! 

Atbilde: IT centra jumts ir J-03. Spāres dimensija pēc BK. (grafiskā daļa AR tiks izmainīta pēc BK). 

9. Apdares darbu tabulā un darbu apjomos nav nekādas informācijas par grīdlīstēm linoleja segumiem, vai tās jāiekļauj izmaksās? Varbūt linolejs 

jāieklāj ar uzlocīto maliņu? 

 Atbilde: telpām ar linoleja segumu 7cm augsta grīdlīste aplīmēta ar to pašu linoleju.  

 Flīzēm, parketam – koka kājlīste 7cm. 

10. Apdares darbu tabulā un darbu apjomos nav nekādas informācijas par grīdlīstēm parketa segumiem. Ja tās jāiekļauj izmaksās, tad kādas 

grīdlīstes nepieciešamas? 

 Atbilde: Telpām ar linoleja segumu 7cm augsta grīdlīste aplīmēta ar to pašu linoleju. Flīzēm, parketam – koka kājlīste 7cm. 



11. Darbu apjomos lokālā tāmē Nr.1-1 Vispārceltniecības darbi, pozīcijā 1.24 „Betona, mūra un reģipša starpsienu špaktelēšana un krāsošana” 

apjoms norādīts 570.52 m2. Vai tas ir pareizs apjoms, ņemot vērā, ka telpu grīdu platība, kurām paredzēts sienu krāsojums, ir 584.96 m2?  

Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” 

un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, 

izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu 

pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām 

normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī 

jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem 

ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko 

pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, 

paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem 

būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai 

skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas 

izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā 

skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju 

vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri 

kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos 

minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību.  

12. Vai apdares darbu tabulā minētie grīdu tipi G-01, G-02 un G-04 atbilst stāvu plānos norādītajiem grīdu tipiem? 

Atbilde: Jā. Pagrabstāvā: G-03 (betons), 1. stāvā: G-01 (flīzes) un G-04 (parkets), 2. stāvā: G-04 (parkets) un G-02 (linolejs) 

13. Darbu apjomu sarakstos lokālā tāmē Nr.1-1 pozīcijās 1.34 līdz 1.38 ir durvis ar D-01 līdz D-05. Projektā durvju specifikācijā ir durvju tipi D-

04, D-05, D-07, D-08 un D-20. Lūdzam izdarīt korekcijas vai nu darbu apjomos vai projektā, kā arī saskaņot durvju skaitu projektā un darbu 

apjomos, jo darbu apjomos nav dots durvju skaits, bet tikai to kopējā platība. 

     Atbilde: Durvju skaits pēc AR. 

14. Kādas iekšējās palodzes jāparedz logiem – materiāls, biezums, platums, pārklājums, krāsa? 

            Atbilde: lamināts, balta, 400mm. 



15. Lokālā tāmē Nr.1-1 pozīcijā Nr. 1.45 „Metāla kasešu ieejas fasādes izbūve” dots apjoms 69,79 m2. Projekta lapā 1.12 parādās fasādes apdares 

plāksnes Swisspearl Xpressiv. Kurš apdares materiāls būtu pareizais? 

Atbilde: Swisspearl 

16. Kur projektā var atrast ēkas apmali? Tas nepieciešams, lai pārliecinātos par darbu apjomu sarakstā doto apjomu pareizību. 

Atbilde: Sk. GP-4 

17. Kāda ir konstrukcija jumtiņam, kas minēta darbu apjomos lokālā tāmē Nr.1-1 pozīcijā Nr.1.49 „Ieejas jumtiņu izbūve” 46.8 m2? 

Atbilde: Skatīt AR.1-20 un BK-20. 

18. Kur projektā var atrast informāciju par žalūzijām, kuras jāmontē fasādē 15.6 m (Lokālā tāme Nr.1-1, poz. 1.53), kādi ir to izmēri, tehniskie 

parametri? 

 Atbilde: 1,5 x 13,8m alumīnija konstrukcija ar fiksētām žalūzijām.  http://www.shadinglouvres.com/solar-shading-systems/fixed-exterior-sun-

shade-louvers/ 

19. Kādas margas jāparedz Lokālā tāmē Nr.1-1 1.53 pozīcijā „Margu montāža esošajām kāpnēm”? 

      Atbilde: Stikla margas. Grafiskā daļa sekos. 

20. Lūdzu konkretizēt darbu apjomu lokālā tāmē Nr.1-1 pozīcijā Nr. 1.54 „Nojumes metāla nesošās konstrukcijas montāža” 1 kompl. un izteikt 

korektā mērvienībā, atbilstoši „Būvizmaksu noteikšanas kārtībai ”(LBN 501-06) – metāla konstrukcijas – tonnās vai kg. 

Atbilde: 1 kompl. = 0.5t 

21. Kur projektā var atrast terases konstrukciju, kurai atbilst darbu apjomi lokālā tāmē Nr.1-1, no 1.28 līdz 1.30? 

 Atbilde: Skatīt AR.1-20 un BK-20. 

22. Informācijas centrs ir jaunbūve, ar jaunu pamatu izbūvi. Taču darbu apjomos nav iekļauti zemes darbi. Ja tie jāiekļauj izmaksās, tad lūdzam 

papildināt darbu apjomus ar zemes darbiem. 

Atbilde: Jaunajos publicētos apjomos ir izdalītas zemes darbu pozīcijas; 

23. AR daļas stāvu plānā lapā AR 1-09 redzams lifts (grāmatu pacēlājs), arī BK daļā ir tā šahta. Darbu apjomos nav lifta. Lūdzam papildināt darbu 

apjomus un dot lifta (pacēlāja) tehniskos parametrus. 

Atbilde: Skatīt pielikumu ar pacēlāja datiem.  

Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 

3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot 

tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un 

darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu 

prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu 

http://www.shadinglouvres.com/solar-shading-systems/fixed-exterior-sun-shade-louvers/
http://www.shadinglouvres.com/solar-shading-systems/fixed-exterior-sun-shade-louvers/


Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko 

var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis 

kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un 

izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem 

(t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību 

materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu 

atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā 

virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu 

nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, 

izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību.  

24. Darbu apjomos nav iekļauta pamatu izolācija. Ja to nepieciešams iekļaut izmaksās, tad, lūdzu, to iekļaut darbu apjomos. 

Atbilde: jāparedz pamatu vertikālo hidroizolāciju karstas bitumena mastikas 2 kārtās- 220m2. 

 

Objekta nosaukums: Viesnīcas (kadastra Nr.05000052801002) rekonstrukcija un energoefektivitātes pasākumi (no 1st. Līdz 5.st) 

1. Projektā lapā AR 2-24 ir durvis D12 72 gab. Lūdzam tās iekļaut darbu apjomos. 

Atbilde: aprēķinam lūdzam izmantot jauno publicēto projekta durvju specifikāciju. 

 Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 

3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot 

tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un 

darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu 

prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu 

Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko 

var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis 

kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un 

izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem 



(t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību 

materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu 

atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā 

virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu 

nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, 

izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību.  
 

2. Projektā lapā AR 2-24 ir durvis D04 15 gab. Pārrēķinot m2, tas būtu 28.35 m2. Darbu apjomos šīs durvis ir 164.43 m2. Lūdzam precizēt! 

Atbilde: aprēķinam lūdzam izmantot jauno publicēto projekta durvju specifikāciju. 

 Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 

3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot 

tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un 

darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu 

prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu 

Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko 

var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis 

kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un 

izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem 

(t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību 

materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu 

atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā 

virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu 

nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, 

izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 



„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību.  

3. Projektā lapā AR 2-24 ir durvis D05 1 gab. Pārrēķinot m2, tas būtu 1.89 m2. Darbu apjomos šīs durvis ir 5.67 m2. Lūdzam precizēt! 

Atbilde: aprēķinam lūdzam izmantot jauno publicēto projekta durvju specifikāciju. 

 Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 

3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot 

tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un 

darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu 

prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu 

Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko 

var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis 

kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un 

izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem 

(t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību 

materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu 

atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā 

virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu 

nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, 

izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību.  

4. Projektā lapā AR 2-24 ir durvis D11 32 gab. Pārrēķinot m2, tas būtu 60.48 m2. Darbu apjomos šīs durvis ir 56.7 m2. Lūdzam precizēt! 

Atbilde: aprēķinam lūdzam izmantot jauno publicēto projekta durvju specifikāciju.  

Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 

3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot 

tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un 

darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu 

prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu 



Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko 

var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis 

kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un 

izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem 

(t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību 

materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu 

atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā 

virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu 

nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, 

izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību.  

5. Lokālā tāmē Nr.1-1 pozīcijā Nr. 1.59 „Metāla kasešu ieejas fasādes izbūve” dots apjoms 7.56m2. Projekta lapā 2.15 parādās fasādes apdares 

plāksnes Swisspearl Xpressiv. Kurš apdares materiāls būtu pareizais? 

Atbilde: Swisspearl 

Objekta nosaukums: Mācību iestāžu darbnīcas (kadastra Nr.05000052801003) rekonstrukcija un jaunbūve 

6. Projektā nav informācijas par stiklotajām starpsienu sistēmām (lokālā tāmē Nr. 1-1 pozīcijā 1.9 „Stiklotās starpsienu sistēmas” 370.76 m2 ). 

Lūgums izsniegt projektu. 

Atbilde: Skatīt AR.3-23 (V-01 un V-02) 

 

7. AR daļas lapā AR 3-25 „Sienu un pārsegumu eksplikācija” grīdas tipos G-04 un G-05 parādās sal. dz.  betona pārseguma paneļi. Šie paneļi nav 

atrodami ne BK daļā, ne arī darbu apjomos. Lūdzam precizēt. 

Atbilde: tiks precizēti AR norādītie grīdas tipi, paneļu vietā monolītais pārsegums pēc BK. 

8. Kādas jumta konstrukcijas jāietver lokālās tāmes Nr 1-1 pozīcijā 1.15 „Jumta konstrukcijas un seguma izbūve” 1670 m2 ? Darbu apjomos 

lokālā tāmē Nr. 1-2  „Būvkonstrukcijas” pozīcijās no 1.57 līdz 1.60 ir jumta koka konstrukcijas. 

Atbilde: Konstrukcijas jārēķina pie BK sadaļas, pārējais Lokālajā tāmē 1-1 



9. Lūdzu precizēt, kādu darbu izmaksas jāietver lokālās tāmes Nr. 1-1 1.14 pozīcijā „3.stāva pārseguma izbūve”? Darbu apjomos nav atsauces uz 

konkrētu pārseguma tipu, bez tam lapā AR 3-25 ir pārseguma tips G-05, kuram parādās sal. dz. betona pārseguma paneļi, kuri savukārt nav 

risināti BK daļā. 

Atbilde: tiks precizēts AR norādītais pārseguma tips pēc BK-19 un BK-20. 

10. Kādas grīdlīstes jāietver izmaksās telpās ar linoleja grīdas segumu? 

Atbilde: telpām ar linoleja segumu 7cm augsta grīdlīste aplīmēta ar to pašu linoleju. Flīzēm, parketam – koka kājlīste 7cm. 

11. Darbu apjomu tabulā lokālā tāmē Nr. 1-1 1.29. pozīcijā „Griestu špaktelēšana un krāsošana” dots apjoms 687.01 m2, bet, saskaitot apjomu no 

projekta apdares darbu tabulas, sanāk 597.2 m2. Lūdzam precizēt. 

Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” 

un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, 

izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu 

pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām 

normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī 

jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem 

ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko 

pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, 

paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem 

būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai 

skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas 

izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā 

skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju 

vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri 

kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos 

minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību; 

 

12. Darbu apjomu tabulā lokālā tāmē Nr. 1-1 1.30. pozīcijā „Iekārto griestu sistēmas montāža (Armstrong tips)” dots apjoms 1340.63 m2, bet, 

saskaitot apjomu no projekta apdares darbu tabulas, sanāk 2414 m2. Lūdzam precizēt. 



Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” 

un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, 

izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu 

pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām 

normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī 

jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem 

ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko 

pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, 

paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem 

būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai 

skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas 

izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā 

skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju 

vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri 

kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos 

minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu 

no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 

4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: 

izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.  
 

13. AR daļas stāvu plānos blakus kāpņu telpai parādās pacēlājs. Tas nav iekļauts darbu apjomos. Ja tas jāiekļauj, tad lūdzam papildināt darbu 

apjomus un dot pacēlāja tehniskos parametrus. 

Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” 

un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, 

izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu 

pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām 

normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī 

jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem 

ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko 

pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, 

paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem 

būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai 

skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas 

izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā 



skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju 

vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri 

kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos 

minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz Pretendentu 

no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” 

4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis kādā no šiem veidiem: 

izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību.  

 

 

14. Projektā lapā AR 3-23 ir logs L-06, kurš nav iekļauts darbu apjomos. Lūdzam papildināt darbu apjomus. 

Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” 

un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, 

izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu 

pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām 

normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī 

jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem 

ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko 

pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, 

paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem 

būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai 

skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas 

izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā 

skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju 

vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri 

kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos 

minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 



kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību.  
 

15. Darbu apjomu tabulā lokālā tāmē Nr. 1-1 pozīcijā Nr. 1.32 dots apjoms logiem L-01 103.5 m2. Pārrēķinot šī loga apjomu no logu 

specifikācijas, sanāk 97.8 m2. Lūdzam precizēt. 

Atbilde: aprēķinam lūdzam izmantot jauno publicēto projekta logu specifikāciju. Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši 

atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām 

daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz 

visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt 

nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas 

procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas 

nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes 

formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz 

pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai 

saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas 

dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo 

aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz 

seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas 

izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot 

šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un 

funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību.  

 

 

16. Darbu apjomu tabulā lokālā tāmē Nr. 1-1 pozīcijā Nr. 1.34 dots apjoms logiem L-03 172.8 m2. Pārrēķinot šī loga apjomu no logu 

specifikācijas, sanāk 168 m2. Lūdzam precizēt. 

Atbilde: aprēķinam lūdzam izmantot jauno publicēto projekta logu specifikāciju. Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši 

atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām 



daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz 

visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt 

nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas 

procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas 

nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes 

formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz 

pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai 

saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas 

dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo 

aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz 

seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas 

izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot 

šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un 

funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību.  
 

17. Darbu apjomos lokālā tāmē Nr. 1-1 pozīcijās  no 1.39 līdz 1.49 iekļauto durvju marķējums nekādā veidā nesakrīt ar projekta lapu AR 3-22. 

Līdz ar to nav iespējams noteikt ne durvju izmērus, ne materiālu, ne citus parametrus, kas doti projektā. Lūdzam saskaņot projektu ar darbu 

apjomu tabulu (tāmes formu). 

Atbilde: aprēķinam lūdzam izmantot jauno publicēto projekta durvju specifikāciju. Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši 

atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām 

daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz 

visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt 

nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas 

procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas 

nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes 

formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz 

pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai 



saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas 

dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo 

aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz 

seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas 

izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot 

šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un 

funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.  

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību.  

18. Projektā ir 3 gab. vārti, kuri nav iekļauti darbu apjomos. Lūdzam papildināt darbu apjomus. 

Atbilde: Jaunajos publicētajos apjomos ir iekļauti vārti; 

19. Projektā ir stiklota fasādes sistēma SS-01, kas nav iekļauta darbu apjomos. Lūdzam papildināt darbu apjomus. 

Atbilde: aprēķinam lūdzam izmantot jauno publicēto projekta logu specifikāciju. Atbilde: Komisija vērš pretendentu uzmanību, ka  atbilstoši 

atklāta konkursa Nolikuma 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums par visu apjomu” un 3.pielikuma „Finanšu piedāvājums ar izslēdzamām 

daļām” iekļautajai piezīmei Pretendentiem ir jāaizpilda darbu apjomu tabulas, izmantojot tikai latu valūtas vienību. Darbu izmaksās jāparedz 

visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt 

nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību Latvijas Republikā saistošajām normatīvu aktu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas 

procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas 

nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs piezīmes 

formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz 

pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, paredzamās izmaksas un izmaksas, kas būvniekam bija jāparedz, lai 

saskaņā ar līgumu uzbūvētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju visiem būvdarbu objektiem (t.sk. analīžu izmaksas, ekspluatācijas 

dokumentācijas izmaksas, izmaksas par apmācību objektā un apmācību kursu, tai skaitā kursu mācību materiāliem un nepieciešamo 

aprīkojumu, iekārtu testēšanu un būvdarbiem, marķēšanas un kontroles sūknēšanas izmaksas). Segumu atjaunošanas darbu izmaksās jāparedz 

seguma uzklāšanas vai atjaunošanas izmaksas, kā arī jebkuru citu darbu gaitā skartā vai bojātā virsma, t.i., ceļu, ietvju un zālāju atjaunošanas 

izmaksas.  Ja darbu apjomu sarakstos ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un izcenot 

šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un 

funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā darbu apjomu sarakstos minētie.  



Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Nolikuma 19.2.11. punktam, Iepirkuma komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu vai arī izslēdz 

Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem: Pretendents, aizpildot nolikuma 7.pielikuma 

„Līguma projekts” 4.pielikumu „Darbu apjoma saraksts” un 5.pielikumu „Darbu apjoma saraksts ar izslēdzamām daļām ”, ir to grozījis 

kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai 

mērvienību.  

 

20. Kādas evakuācijas kāpnes paredzētas lokālā tāmē Nr. 1-1 pozīcijā 1.59 „Evakuācijas kāpņu montāža”? Lūdzam izsniegt rasējumus. 

Atbilde: ir metāla evakuācijas kāpnes starp asīm I un J, kuras redzamas plānos, kā arī vertikālas metāla ugunsdzēsēju kāpnes pie sienām, lai 

savienotu jumtu līmeņu. 

21. Kādas kāpnes paredzētas lokālā tāmē Nr 1-1 pozīcijā 1.60 ‘Starpstāvu kāpņu montāža”? Lūdzam izsniegt rasējumus. 

Atbilde: kāpnes starp asīm C un D skatīt BK-17 

22. Kādas kāpnes paredzētas lokālā tāmē Nr. 1-1 pozīcijā 1.61 „Starpkorpusu kāpņu izbūve”? Lūdzam izsniegt rasējumus. 

Atbilde: kāpnes pie ass A skatīt BK-18 

23. Kāds kājslauķis un kādos izmēros ir jāiekļauj izmaksās lokālā tāmē Nr. 1-1 pozīcijā 1.65 „Asā kājslauķa montāža”? 

Atbilde: 80 x 210 cm metāla režģis 

24. Kāds kājslauķis un kādos izmēros ir jāiekļauj izmaksās lokālā tāmē Nr. 1-1 pozīcijā 1.66 „kasešu kājslauķa montāža”? 

Atbilde: Pa visu vējtveri, ar birstēm. 

25. BK daļas lapā BK-2 ir saturs, kur norādītas lapas no BK-3 līdz BK-7. Mums pieejamā failā ir tikai lapas BK-2, BK-3 un BK-4. Lūdzam 

izsniegt pārējās lapas ar pamatu tipu rasējumiem un pamatbūvmateriālu un elementu specifikācijām. 

Atbilde: ir papildināts  

26. Lokālā tāmē Nr. 1-2 „Būvkonstrukcijas” pozīcijās 1.16-1.17, 1.19-1.20, 1.22-1.23, 1.34-1.35, 1.37-1.38  betona un stiegrojuma apjoms dots 

tikai vienai kolonnai. Lūdzam labot apjomus. 

Atbilde: Jaunajos publicētajos apjomos ir iekļauti korektie apjomi; 

27. Projektā AR lapā 3-13 paredzēta fasāžu apdare ar plāksnēm Swisspearl Expressiv. Fasādes apdare ar šīm plāksnēm nav iekļauta darbu apjomos. 

Lūdzam papildināt darbu apjomus. 

Atbilde: ir papildināts. Jaunajos publicētajos apjomos ir iekļauti korektie apjomi; 

28. Vai lokālajā tāmē Nr. 1-1 pozīcijā Nr. 1.55 „Dekoratīvais fasādes apmetums uz sieta un akmens vates siltinājumu 150mm” dotais apjoms 

1904.86 m2 attiecas uz pilnīgi visu fasādes apdari (ieskaitot to, kura projektā parādās kā plākšņu apdare) vai tikai apmetamo fasādes daļu? 

Atbilde: Jaunajos publicētajos apjomos ir iekļauti korektie apjomi; 



 

 

Objekta nosaukums: Stāvlaukums pie ceļu būvmehāniku darbnīcas (skolas teritorijas labiekārtojums) 

1. Vai lokālā tāmē Nr. 1-1 „Labiekārtošanas darbi” iekļautiem apjomiem būtu jāsakrīt ar projekta GP  daļas lapā GP-4 „Segumu un 

labiekārtojuma plāns” norādītajiem apjomiem tabulā „Teritorijas segumu un detaļu specifikācija III kārta”? Ja jā, tad šie apjomi ir daudz lielāki 

nekā dotajos darbu apjomos un nesakrīt nevienā pozīcijā. Lūdzam precizēt. 

Atbilde: izlabots. Rasējuma tabula sakrīt ar apjomiem. 

Objekta nosaukums:   Iekšpagalma teritorijas labiekārtojums 

1. Vai lokālā tāmē Nr. 1-1 „Labiekārtošanas darbi” iekļautiem apjomiem būtu jāsakrīt ar projekta GP  daļas lapā GP-4 „Segumu un 

labiekārtojuma plāns” norādītajiem apjomiem tabulā „Teritorijas segumu un detaļu specifikācija IV kārta”? Ja jā, tad šie apjomi ir daudz lielāki 

nekā dotajos darbu apjomos un nesakrīt nevienā pozīcijā. Lūdzam precizēt. 

Atbilde: izlabots. Rasējuma tabula sakrīt ar apjomiem. Rasējumā IV kārtai apjomi doti visai kārtai – teritorijas iekšpagalms + stāvlaukums pie 

ceļu būvmehānikas darbnīcas. 

Objekta nosaukums:   Ceļu būvmehānikas praktiskās darbnīcas jaunbūve 

1. Darbu apjomos nav iekļauta pamatu izolācija. Ja to nepieciešams iekļaut izmaksās, tad, lūdzu, to iekļaut darbu apjomos. 

Atbilde: jāparedz pamatu vertikālo hidroizolāciju karstas bitumena mastikas 2 kārtās- 260m2. 

2. Darbu apjomos tāmē Nr. 1-2 Būvkonstrukcijas pozīcijās 1.11-1.13 paredzēti pārseguma paneļi b=265mm. Projektā lapā BK-5 paneļu biezums 

norādīts 320mm. Nesakrīt arī paneļu skaits un tipi. Lūdzam precizēt. 

Atbilde: sk. pēc BK-5  

3. BK daļā pamatu plānā atzīmēti pamatu tipi LP-00... Lūdzam izsniegt rasējumus, kur redzami griezumi šiem tipiem. 

Atbilde: ir papildināts.  

4. Vai lokālā tāmē Nr.1-2 Būvkonstrukcijas norādītie apjomi ir rēķināti kā veicamā darba apjoms vai arī tur ir jau iekļauts kaut kāds izlietojuma 

koeficients. Ja ir iekļauts, tad lūdzam norādīts, cik liels tas ir. 

Atbilde: Ir rēķināti kā veicamā darba apjoms 

5. Darbu apjomos nav iekļauti zemes darbi. Ja tie jāiekļauj izmaksās, tad lūdzam papildināt darbu apjomus ar zemes darbiem. 

Atbilde: Jaunajos publicētajos apjomos ir iekļauti korektie apjomi; 

6. BK daļā ēkai paredzētas Aeroc pārsedzes, darbu apjomos tās nav iekļautas. Lūdzam papildināt darbu apjomus. 



Atbilde: Jaunajos publicētajos apjomos ir iekļauti korektie apjomi; 

7. BK daļā ēkai paredzētas Aeroc bloku sienas, darbu apjomos tās nav iekļauts. Sienas ar Aeroc blokiem neparādās arī AR daļā sienu un 

pārsegumu eksplikācijā. Lūdzam papildināt vai labot darbu apjomus un saskaņot AR un BK daļas. 

Atbilde: sienas pēc BK. AR daļa tiks papildināta. 

8. Lūdzam izsniegt darbu apjomus lokālai tāmei Nr. 1-2 tādā formā, lai būtu iespējams šos apjomus atrast projektā un salīdzināt ar to. 

Atbilde: Jaunajos publicētajos apjomos ir iekļauti korektie apjomi; 

9. Darbu apjomos iekļautas durvis, kuru apzīmējumi neatbilst projektam. Lūdzam labot darbu apjomos esošās durvis pēc projekta un norādīt 

durvju izmērus un materiālu, lai būtu iespējams attiecīgo izstrādājumu atrast projektā. 

Atbilde: aprēķinam lūdzam izmantot publicēto projekta durvju specifikāciju ar norādītiem izmēriem un materiāliem.  

10. Projektā AR lapā 4-10 paredzēta fasāžu apdare ar plāksnēm Swisspearl Expressiv. Fasādes apdare ar šīm plāksnēm nav iekļauta darbu apjomos. 

Lūdzam papildināt darbu apjomus. 

Atbilde: Jaunajos publicētajos apjomos ir iekļauti korektie apjomi; 

11. Darbu apjomos iekļauta fasādes apdares ar metāla paneļiem. Projektā tāda nav paredzēta. Lūdzam precizēt. 

Atbilde: nav metāla paneļu, ir Swisspearl. 

12. Kādas iekšējās palodzes jāparedz logiem – materiāls, biezums, platums, pārklājums, krāsa? 

            Atbilde: Standarta lamināta palodzes. 

 

02.09.2013. 

 


