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A daļai - Spaļu ielas pārbūve posmā no Slāvu ielas līdz Smilškalna ielai un piebraucama 

ceļa pārbūve no Spaļu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071213, 

Daugavpilī 

6.1.jautājums 

Projektam pievienotajā Darbu daudzumu un izmaksu saraksta sadaļā “Elektroapgādes kabeļu 

pārcelšana (bojāšanas risks)” no 1. – 6 tehniskajam objektam ir iekļautas izmaksu pozīcijas Nr. 

534; 547; 564; 577; 589;598 “Teritorijas labiekārtošana” ar kopējo apjomu – 4 516 m2. 

Iepazīstoties ar projekta rasējumiem, nav redzams, ka būtu veicami darbu ārpus Teritorijas sadaļā 

norādītajiem darbu apjomiem, tādēļ, ja Elektrības sadaļā plānotie izmaksu pozīciju “Teritorijas 

labiekārtošanas” darbi pārklājas ar Teritorijas sadaļā plānotajiem labiekārtošanas darbiem, 

lūdzam izslēgt augstāk minētās izmaksu pozīcijas no Darbu daudzumu un izmaksu saraksta. Ja 

darbi nepārklājas, lūdzam skaidri norādīt lokācijas, kurās veicami augstāk minēti darbi un iesniegt 

precīzu veicamo darbu aprakstu.   

6.1.atbilde 

Tā kā elektroapgādes kabeļu pārcelšana ir atsevišķs projekts, kas var tikt realizēts neatkarīgi no 

kopējā ielas pārbūves projekta, tad ir paredzēta pozīcija teritorijas sakārtošanai pēc elektroapgādes 

kabeļu pārvietošanas būvdarbu pabeigšanas. Teritorijas labiekārtošanas darbos ietilpst zālāja 

seguma atjaunošana, kā arī asfalta un bruģa segumu atjaunošana pēc darbu pabeigšanas. Lai šo 

apjomu izslēgtu no kopējiem būvdarbu apjomiem ir jābūt garantijai un apliecinājumam no 

Pasūtītāja, ka būvdarbus veiks vienā būvdarbu sezonā, kā arī jāsaņem saskaņojums no AS "Sadales 

tīkls" par to, ka darbu daudzumu sarakstā saskaņotās pozīcijas var izslēgt no kopējiem būvdarbu 

apjomiem. 

 

D daļai - Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, Daugavpilī 

 

6.2.jautājums 

Projektam pievienotajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā (turpmāk – tāme) sadaļā TS_2.kārta 

ir iekļauta izmaksu pozīcija Nr. 12 “Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 

būvniecība 25cm biezumā” ar doto apjomu 2980 m2. Papildus iepazīstoties ar projektam 

pievienoto rasējumu “Raksturīgie griezumi un šķērsprofils” TS-4 Lapa 2/2 griezumā D-D redzams, 

ka zem asfalta seguma ir norādīta minerālmateriālu kārta 30 cm biezumā. Lūdzam sniegt 

skaidrojumu, kāds ir izbūvējamā minerālmateriāla slāņa biezums? 

6.2.atbilde 

25 cm ir drukas kļūda. Slāņa biezumam ir jābūt 30cm, tas izriet no projekta rasējumiem. Lūdzam 

ņemt vērā minēto skaidrojumu, aprēķinot izmaksas minētajai pozīcijai.  

 

6.3.jautājums 

Projektam pievienotajā tāmē sadaļās TS_1.kārta; TS_2.kārta; 05000033012 ir iekļautas izmaksu 

pozīcijas Nr. 30;13;16 “Smilts un izbūve zem bruģa seguma h=3-5cm” ar kopējo doto apjomu 2 

637 m2. Papildus iepazīstoties ar projektam pievienotajiem rasējumiem “Raksturīgie griezumi un 



šķērsprofils” TS-4 Lapa 1 un 2/2 visos griezumos zem bruģakmens seguma paklājslānim ir rakstīts 

“Grants šķembu maisījums (fr.0-5 mm) h=3-5 cm”. Lūdzam sniegt skaidrojumu, ar kādu materiālu 

nepieciešams izbūvēt paklājslāni zem bruģakmens seguma? 

6.3.atbilde 

Vārdi “Smilts un” ir drukas kļūda. Zem bruģa izbūvējama grants-šķembu maisījuma kārta 3-

5cm, tas izriet no projekta rasējumiem. Lūdzam ņemt vērā minēto skaidrojumu, aprēķinot izmaksas 

minētajai pozīcijai.  

 

6.4.jautājums 

Pasūtītājs priekš tāmes izmaksu pozīcijas Nr. 56 “Rūpniecības uzņēmumu norobežošanas 

saliekama betona tipveida sekcijas žogs un tā izbūve (H=2.3m). (atbilstoši pievienotai 

specifikācijai)” ar doto apjomu 89 metri iesniedza žoga ģeometriskos parametrus un vizualizāciju 

(betona sekcijas ar akmeņu faktūru). Lūdzam pasūtītāja apstiprinājumu, ka žoga izmaksu 

aprēķiniem galvenais ir norādītie ģeometriskie parametri, nevis vizualizācija, t.i. betona sekcijas 

drīkst būt arī bez akmeņu faktūras? 

6.4.atbilde 

Apstiprināts. Žoga izmaksu aprēķiniem galvenais ir norādītie ģeometriskie parametri, nevis 

vizualizācija, betona sekcijas drīkst būt ar bez akmeņu faktūras. 

 

 

  Iepirkumu komisija 


