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Par atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu 

dzīvojamā mājā Vidzemes ielā 13, Vangažos, Inčukalna novads” (VN 2017/3) nolikuma 

skaidrojumiem un precizējumiem 

 

Komisija ir saņēmusi pretendenta vēstuli ar konkrētiem jautājumiem par iepirkuma nolikuma 

tehniskās specifikācijas precizēšanu un sniedz sekojošas atbildes: 

1.jautājums: Vai ir jāparedz gāzes vadu atvirzīšana vai tiks pielietots cits risinājums? 

Atbilde: Nav jāparedz gāzes vadu atvirzīšana, jo vada attālums no sienas ir pietiekošs, lai aiz vada 

siltinātu ar 5 cm siltināmo materiālu un veidotu kanālu. 

2.jautājums: Kā paredzēts siltināt pagraba griestus, jo objekta apskates laikā ir konstatēts, ka ir 

izbūvētas koka starpsienas. Vai paredzēts šīs  koka starpsienas saīsināt? 

Atbilde: Pagrabā siltinot griestus, koka starpsienas (redeles), tiek saīsinātas. 

3.jautājums: Par apgaismojumu pagrabā -  apskates laikā konstatēts, ka iedzīvotāji ir paši saviem 

spēkiem ievilkuši apgaismes ķermeņus un elektrības kabeļus. Būtu nepieciešams uzrādīt gaismekļu 

maiņas vai pārvietošanas skaitu, kā arī elektrības kabeļu metrāžu? 

Atbilde: Apgaismes ķermeņi un elektrības vadi pirms siltināšanas tiek demontēti un to atjaunošanu 

veiks dzīvokļu īpašnieki, saskaņojot ar apsaimniekotāju.  

4.jautājums: Tāmē “Pagraba pārseguma siltināšana” minēta spēka kabeļu pārvietošana. Kas ar to ir 

domāts? Vai tā ir sakaru kabeļu pagarināšana, lai ir iespējams nosiltināt griestus? 

Atbilde: Pozīcija – apgaismojuma armatūru un spēka kabeļu pārvietošana ietver apgaismojuma 

armatūru un spēka kabeļu pārvietošana uz pagraba betona sienu. Sakaru kabeļi tiek atstāti esošajās 

vietās.  

5.jautājums: Vai ir iespējams saņemt izvērstus apjomus un materiālu specifikāciju par balkonu 

remontu? 

Atbilde: Būvdarbu apjomos ir norādīti kopējie balkonu nostiprināšanas un atjaunošanas apjomi. 

Balkonu remontu apjomi un materiālu specifikācija ir sniegta darbu apjomos. Projekta rasējumu 

lapā – Balkona jauno stiprinājumu plāns (http://www.vnams.lv/lv/iepirkumi/; 

BK_2_balkoni_precizēts) ir norādīts principiāls balkona pastiprināšanas risinājums ar galveno 

būvmateriālu specifikāciju un mezglos paskaidrotiem stiprinājuma elementiem un palīgmateriāliem. 

Būvdarbu apjomos ir norādīti kopējie balkonu nostiprināšanas un atjaunošanas apjomi. Kopējais 

balkona skaits ēkai ir 72 gab. 

6.jautājums: Lūdzam paskaidrot, kādi darbi un apjomi domāti tāmē ar “Nesošās konstrukcijas 

atjaunošanu”? 

Atbilde: Tāmē ir pozīcija – balkona nesošo konstrukciju pastiprināšana, kurā ietilpst BK-

2_balkoni_precizēts lapā plānotie nostiprināšanas pasākumi, izņemot stiegru apstrādi. Darba 

aprakstu un materiālu specifikāciju skatīt projekta rasējumu lapā – Balkona jauno stiprinājumu 

plāns (http://www.vnams.lv/lv/iepirkumi/; BK_2_balkoni_precizēts).   
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