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Skaidrojumi par atklātu konkursu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un 

izbūve Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā projekta „Ūdenssaimniecības 

attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” ietvaros 1. kārtas 1. un 2. 

būves daļa” 

Identifikācijas Nr. VND2014/60ERAF 

 

1. jautājums: Koptāmē 1.daļai 8.apakšpunktā „8 ELT” ir paredzēta kabeļa iebūve ārējiem 

elektroapgādes tīkliem. Savukārt projekta sadaļā ELT ir dotas tikai KSS un NAI 

specifikācijas, izbūves shēmas. Projekta sadaļā ELT paskaidrojuma rakstā 4. apakšpunktā ir 

minēta kabeļa ieguldīšana ar atsauci uz pirms uzskaites tīklu projektu. Arī ģenerālplānā KSS-

2 tīklu iebūvei ir parādīts kabelis ar atsauci uz atsevišķo projektu, kura nav. Vai pildīt 

koptāmes „8 ELT” punktu? Gadījumā ja ir jāpilda, tad lūdzam papildināt projektu. 

(Tehniskajos noteikumos nekāda papildus informācija netika atrasta.) 

 

Atbilde. 

Informējam, ka pirmsuzskaites daļai tika izstrādāts atsevišķs tehniskā projekta sējums un 

tāme, kas nav iekļauta dotā atklātā konkursa dokumentācijā, jo par šiem darbiem A/S 

„Sadales tīkls” organizē  savu iepirkumu un izvēlas būvnieku. Pretendentam savā 

piedāvājumā nav jāiekļauj pirmsuzskaites tīkla izmaksas. 

 

2.jautājums: Pēc projekta ir paredzētas kanalizācijas sūkņu stacijas ar diametru 1250mm. 

Ņemot vērā projektā minēto komplektāciju, to nav iespējams samontēt. Ja arī samontēs, tad 

nažveida aizbīdni nost noņemt nevarēs, jo pie skrūvēm nevarēs tikt klāt. Arī LBN nosaka, ka 

akām, kurām dziļums ir lielāks par 3m, jābūt vismaz ar diametru 1500mm. No ekspluatācijas 

viedokļa izpildīt visas prasības tādā diametrā ir sarežģīti. Lūdzam precizēt KSS aku diametru. 

Gadījumā, ja diametrs nemainīsies, vai pastāv iespēja samontēt nažveida aizbīdni ārpus 

akas? 

Atbilde. 

Informējam, ka KSS iekšējā spiedvada diametrs ir DN50, kas ļauj uzstādīt nažveida aizbīdni 

uz ieplūdes caurules KSS iekšpusē. Ja spiedvada diametrs būtu lielāks par DN50, tad būtu 

problemātiski uzstādīt nažveida aizbīdni.  

Tehniskā projektā paredzēts uzstādīt rūpnieciski ražotu KSS. Būvniekam KSS (ar visu 

iekšējo apsaisti) jāuzstāda un jāpievieno spiedvads un pašteces caurule pie KSS. 

 



3. jautājums: 

 
 

Atbilde. 

Informējam, ka atbilstoši konkursa nolikuma 7.1.10. punktā noteiktajam, Iepirkumu komisija 

konkursa nolikuma 7.punktā norādīto nosacījumu pārbaudi veiks atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 39.
1
 panta noteikumiem, izmantojot MK noteikumus noteikto informācijas 

sistēmu. 

 

Ar cieņu, 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs      M. Dadzis 


