
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārta”  

(ID Nr. LR 2018/6 AK KF) 

 

 

Pasūtītājs sniedz šādas atbildes un skaidrojošu informāciju uz uzdotajiem jautājumiem: 
 

Jautājums Nr.1. Par ielu seguma atjaunošanu   

Konkursa būvprojekta mapes “1_Vispariga dala” pdf faila “5_Skaidrojosais _apraksts_Liel-

vārde_UKT” 1.daļā “Vispārīga informācija” ir norādīts, ka: -“Pēc būvdarbu pabeigšanas zā-

liena segumi tiks atjaunoti tranšejas platumā, bet ielu segums gan grants, gan asfalts tiks atjau-

nots visā ielas platumā, izņemot Rembates ielu, kur seguma atjaunošana paredzēta tranšejas 

zonā. Ielu segumu atjaunošanā visā ielas platumā paredzēta, atbilstoši Lielvārdes novada paš-

valdības izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.” Konkursa būvprojekta mapes “3_IS_BA” pdf 

failā “3_BA_K1_Lielvarde_celu segumi_neattiec izm” ir atrodamas tabulas “Galveno darbu 

apjomi (seguma atjaunošana) sadzīves kanalizācija, ārējie tīkli 1.būvniecības kārta”, kurās ir 

doti ielu segumu atjaunošanas darbu apjomi – neattiecināmās izmaksas. Zem katras ielas se-

gumu atjaunošanas tabulas ir pievienota piezīme: -“Šinī tabulā ir iekļauta segumu atjaunošana 

ārpus projektēto K1 tīklu darbu zonas. Ielai seguma atjaunošana ir jāveic visā brauktuves pla-

tumā. Segumu atjaunošanas apjomus (neattiecināmās izmaksas) ārpus projektēto K1 tīklu darbu 

zonas skatīt šinī tabulā.”  

 

Konkursa nolikuma darbu apjomu excel tabulās “Lielvārde_UKT_TĀMES” nav atrodami pdf 

failā “3_BA_K1_Lielvarde_celu segumi_neattiec izm” dotie ielu segumu atjaunošanas darbu 

apjomi – neattiecināmās izmaksas.  

 

Lai Ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju preci-

zēt, vai ir jāizceno pdf failā “3_BA_K1_Lielvarde_celu segumi_neattiec izm” dotie ielu se-

gumu atjaunošanas darbu apjomi – neattiecināmās izmaksas. Ja pdf failā “3_BA_K1_Liel-

varde_celu segumi_neattiec izm” dotie ielu segumu atjaunošanas darbu apjomi – neattiecinā-

mās izmaksas ir jāizceno, lūdzam norādīt pozīcijas darbu apjomu excel tabulās “Liel-

vārde_UKT_TĀMES”, kurās ir jāiekļauj minētās izmaksas. 

 

Atbilde. 

 

PDF failā “3_BA_K1_Lievarde_celu segumi_neattiec. Izm.” dotie ielu segumu atjaunošanas 

darbu apjomi (neattiecināmās izmaksas) NAV JĀIZCENO. 

Segumus paredzēt atjaunot tikai K1 tīklu darbu zonā. 

Jautājums Nr.2 – par piedāvāto materiālu specifikāciju un aprakstu 

Konkursa nolikuma C9 pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” punktā 

Nr.1 “Piedāvāto materiālu specifikācijas un apraksti” ir norādīts, ka: -“Jāuzrāda visu galveno 

materiālu ražotāji un piegādātāji, tehniskie parametri, un jāpievieno visu galveno materiālu ser-

tifikāti vai ekspluatācijas īpašību deklarācijas.”. 

 

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās nav atrodams materiālu saraksts, kurā Pasūtī-

tājs būtu uzskaitījis materiālus, kuri atzīstami par  galvenajiem materiāliem.  

 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju apstiprināt, ka tas būs izpildījis Konkursa nolikuma 

C9 pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” punktā Nr.1 “Piedāvāto mate-

riālu specifikācijas un apraksti” minētās prasības, ja kā galvenos materiālus uzrādīs – ārējās 

kanalizācijas pašteces caurules, ārējās kanalizācijas spiedvada caurules, plastmasas akas, 



dzelzsbetona akas, kanalizācijas sūkņu staciju sūkņus, asfaltbetonu, smilti ar filtrācijas koefi-

cientu > 1m/dnn (salizturīgā slāņa izbūvei), minerālmateriālu maisījumus (fr.0/32s, 0/45, 0/56, 

0-63pn). 

 

Atbilde. 

Pasūtītājs apstiprina, ka ieinteresētais piegādātājs būs izpildījis Konkursa nolikuma C9 

pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” punktā Nr.1 “Piedāvāto 

materiālu specifikācijas un apraksti” minētās prasības, ja kā galvenos materiālus uzrādīs: 

• ārējās kanalizācijas pašteces caurules, 

• ārējās kanalizācijas spiedvada caurules, 

• plastmasas akas, dzelzsbetona akas, 

• kanalizācijas sūkņu stacijas,  

• kanalizācijas sūkņu stacijas sūkņus,  

• asfaltbetonu,  

• smilti ar filtrācijas koeficientu > 1m/dnn (salizturīgā slāņa izbūvei),  

• minerālmateriālu maisījumus (fr. 0/32s, 0/45, 0/56, 0-63pn). 

Jautājums Nr.3 – par minerālmateriālu maisījumu 0/56p 

Konkursa būvprojekta lapā “ŪKT-84” ir doti segumu konstrukciju atjaunošanas veidi. Brauk-

tuves ar cementbetona bruģakmens segumu atjaunošanas konstrukcijā kā viens no konstruktī-

vajiem slāņiem ir norādīts “Minerālmateriālu maisījums 0/56p, (AADTj, smagie < 100), 

h=25cm”. Minētās lapas piezīmēs 2.punktā norādīts, ka materiāliem jāatbilst “Ceļu specifikā-

cijas 2015” prasībām. 

 

“Ceļu specifikācijās 2015” nav atrodama informācija par minerālmateriālu maisījumu 0/56p. 

 

Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju apstiprināt, ka minētajā būvprojekta lapā ir pieļauta 

tehniska kļūda un brauktuves ar cementbetona bruģakmens segumu atjaunošanas konstrukcijā 

kā viens no konstruktīvajiem slāņiem ir “Minerālmateriālu maisījums 0/56, (AADTj, smagie < 

100), h=25cm”. 

 

Atbilde. 

Brauktuves ar cementbetona bruģakmens segumu atjaunošana.  

Projektā norādītais konstruktīvais slānis “Minerālmateriālu maisījums 0/56p, (AADTj, 

smagie<100), h=25cm” precizēts uz “Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=25, materiāla 

stiprības klase N IV”, atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015”. (Projektā kļūdaini norādīts 

minerālmateriālu maisījuma 0/56 nosaukums, kas labojams no 0/56p un 0/56.) 

Jautājums Nr.4 – par minerālmateriālu stiprības klasēm 

Konkursa būvprojekta lapā “ŪKT-84” ir doti segumu konstrukciju atjaunošanas veidi. Asfalt-

betona seguma brauktuves atjaunošanas konstrukcijā kā minerālmateriālu pamata nesošās 

apakškārtas izbūves materiāls ir norādīts minerālmateriālu maisījums 0/56 un kā minerālmate-

riālu pamata nesošās virskārtas materiāls ir norādīts minerālmateriālu maisījums 0/45. Minētās 

lapas piezīmes 2.punktā ir norādīts, ka materiāliem jāatbilst “Ceļu specifikācijas 2015” prasī-

bām. 

 



Konkursa būvprojektā nav atrodama informācija par AADTj smagie (smago transporta 

līdzekļu (virs 3,5 t) gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte vienā joslā asfaltbetona 

brauktuvēm), kas attiecīgi norādītu uz konstruktīvās kārtas minerālmateriālu maisījumu 

stiprības klasēm atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. 

Lai Ieinteresētajam piegādātājam būtu iespējams piedāvāt minerālmateriālu maisījumus se-

guma nesošai apakškārtai un virskārtai atbilstoši “Ceļu specifikācijās 2015” noteiktajam, lū-

dzam Pasūtītāju sniegt informāciju par smago transporta līdzekļu (virs 3,5 t) gada vidējo dien-

nakts satiksmes intensitāti vienā joslā asfaltbetona brauktuvēm - AADTj smagie. 

 

Atbilde. 

Atjaunojamā asfaltbetona seguma brauktuves pamata nesošās apakškārtas izbūves materiālu 

(minerālmateriālu) parametri.  

1. Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošana Rembates ielā.  

• Projektā norādītais konstruktīvais slānis “Minerālmateriālu maisījums 0/45, 

h=8cm” precizēts uz “Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=8cm, materiāla 

stiprības klase N II”.  

• Projektā norādītais konstruktīvais slānis “Minerālmateriālu maisījums 0/56, 

h=16cm” precizēts uz “Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=16cm, materiāla 

stiprības klase N III”. 

2. Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošana pārējās ielās.  

• Projektā norādītais konstruktīvais slānis “Minerālmateriālu maisījums 0/45, 

h=8cm” precizēts uz “Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=8cm, materiāla 

stiprības klase N III”.  

• Projektā norādītais konstruktīvais slānis “Minerālmateriālu maisījums 0/56, 

h=16cm” precizēts uz “Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=16cm, materiāla 

stiprības klase N III”. 

Jautājums Nr.5 – par šķembu frakciju un stiprības klasi ietves ar cementbetona bruģi seguma 

konstrukcijā 

Konkursa būvprojekta lapā “ŪKT-84” ir doti segumu konstrukciju atjaunošanas veidi. Ietves 

ar cementbetona bruģakmens segumu konstrukcijā viens no konstruktīvajiem slāņiem ir norā-

dīts “Šķembas, h=12cm”. Minētās lapas piezīmes 2.punktā norādīts, ka materiāliem jāatbilst 

“Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. 

 

Konkursa būvprojektā nav atrodama informācija par šķembu frakciju un stiprības klasi. 

 

Lai Ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju sniegt 

informāciju par ietves cementbetona bruģakmens seguma konstrukcijas šķembu frakciju un 

stiprības klasi. 

 

Atbilde. 

Ietves ar cementbetona bruģakmens segumu atjaunošana.  



Projektā norādītais konstruktīvais slānis “Šķembas, 12cm” precizēts uz “Minerālmateriālu 

maisījums 0/45, h=12, materiāla stiprības klase N III”. 

 


