
Jautājumi un atbildes 

 

1.jautājums 

Lokālā tāme Nr.1 pozīcija 3.6. Lūdzu norādiet lāseņa izmērus. 

 

Atbilde:  

Lāseņa izmēri - plaknes augstums, kas stiprinās zem plāksnēm ir 20 mm, plaukta garums 15 mm 

veidojot izvirzījumu uz āru 10 mm, ārējā vertikālā daļa 20 mm un 5 mm atloce. 

 

2.jautājums 

Lokālā tāme Nr.1 pozīcija 4.1. Lūdzu norādiet jumtiņa biezumu. 

 

Atbilde: 

Jumtiņa izbūvei izmantot 10 mm rūdīto stiklu. 

 

3.jautājums 

Lokālā tāme Nr.1 pozīcija 5.1. “Dz/betona  lieveņu  konstrukciju stiegrošana, virsmas izlīdzināšana” 

Lūdzu norādīt stiegrojuma izmērus un daudzumu, kāds būs virsmas izlīdzināšanas 

darbu apjoms un pielietojamais materiāls.  

 

Atbilde:  

Esošajam lievenim, visā tā apjomā, veikt virsmas atjaunošanu ar remonta javu. Izmantojot remontjavu 

Ceresit CD25 un Ceresit CD24 vai analogs. Stiegrošanai, pēc vajadzības, izmantot 3x150x150 mm. 

 

4.jautājums 

Lokālā tāme Nr.1 pozīcija 6.2. Lūdzu norādiet PVC kabeļu kanālu izmērus, 

un kāds būs elektrības kabelis, kas jāvelk cauri. 

 

Atbilde:  

Kabeļu izmēri un tam piesaistošo PVC kabeļu kanālu izmēri ir nosakāmi uz vietas objektā, objekta 

apskates laikā. Esošiem kabeļiem, kas atrodas uz fasādes un ir saglabājami, paredz piemērota izmēra 

kabeļu kanālus. 

 

5.jautājums 

Lokālā tāme Nr.3 pozīcija 1.16. Skaidrojošajā aprakstā ir norādīts 

"Izveidot zibensaizsardzību ... saskaņā ar atsevišķi izstrādātu projekta dokumentāciju" Lūdzu iesniegt 

projekta dokumentāciju zibensaizsardzības izbūvei (2.korpusam). 

 

Atbilde:  

Esošo zibensaizsardzību jāparedz demontēt un pēc siltināšanas darbu veikšanas montēt atpakaļ. Paredzēt 

kabeļu pagarinājumus un jaunus stiprinājumus montāžai. Pēc sistēmas uzstādīšanas atpakaļ veic 

pretestības mērījumus, nosakot sistēmas darbību. 

 

6.jautājums 

Lokālā tāme Nr.6 celtniecības darbi, reģipša apšūšana 4 kārtas ir tikai sienām, bet griestiem reģipša 

apšūšanas nav. Lūdzu precizēt apjomus. 

 

Atbilde:  

Reģipša apjomi norādīti gan sienam, gan griestiem. 



 

7.jautājums 

Lokālā tāme Nr.6 Kas notiek ar elektroinstelāciju, ja katlumāju visu 

apšuj ar reģipsi? 

 

Atbilde: 

Elektroinstalācija paredzēta Tāme Nr.6 pozīcijā Nr.62, kur paredzēts elektroinstalācijas komplekts. 

 

8.jautājums 

Lokālā tāme Nr.8 pozīcija 98: Lūdzu norādiet, cik sienas ir jākrāso un cik ir jāflīzē? Lūdzu precizēt 

apjomus. 

 

Atbilde: 

Sienu atjaunošanas apjoms atkarīgs no montāžas organizācijas ir iespējams apskatīt objektu un precizēt 

uz vietas katru konkrēto šķērsojuma vietu. 

 

9.jautājums 

Pie ārsienas siltināšanas nav nekur doti apjomi esošās kanalizācijas 

caurules atvirzīšana par siltināšanas tiesu no siena, kā arī nav dots risinājums cokola siltināšanai virs 

kanalizācijas bedres. Lūdzu precizēt šos apjomus. 

 

Atbilde: 

 Kanalizācijas ventilācijas kanāla atvirzīšana ir uzrādīta lokālās tāmes Nr. 1. pozīcija Nr. 6.3. kur 

norādīts ka komunikācija jāuzstāda atpakaļ pēc siltināšanas. Jāņem vērā ka šī pozīcija iekļauj arī to 

noņemšanu pirms siltināšanas. Pozīcijā uzrādīta montāža atpakaļ, jo to darbu veikšanai nepieciešami 

jauni stiprinājumi. 

Kanalizācijas bedres cokola apjoms tiek paredzēts grīdas, virs bedres, siltināšanai. 

 

10.Jautājums 

Bijām vietas apskatē 2.korpusam vizuāli var redzēt, ka ir ļoti stipri 

izliekušās spāres, kuras vajadzēs līmeņot, bet šādu apjomu būvdarbu 

apjomos nav. Lūdzu precizēt apjomus un papildināt. 

 

Atbilde: 

Jumta līmeņošana ir jāiekļauj latojuma izbūves izveides procesā un izmaksās, lokālās tāmes Nr. 3. 

pozīcijā Nr. 5.5. Lai izveidotu atbilstošu latojumu, to līmeņošana ir neizbēgama un tiešā veidā saistāma 

ar taisna latojuma izbūvi. 

 

11.Jautājums 

Lokālā tāme Nr.4 pozīcija 1.1. lūdzu precizēt cik lielam apjomam no grīdas 

platības būs vajadzīgi remontdarbi. 

 

Atbilde:  

Lokālās tāmes 4. pozīcijā 1.1. ir norādīts apjoms (300 m2), kas saistāms ar darba izpildes apjomu. 

 

12.Jautājums 

Lokālā tāme Nr.6 nav dots risinājums skursteņa pamata izbūvei. 

Lūdzu precizēt apjomus. 

 



Atbilde:  

Skursteņa konstrukcija ir viegla konstrukcija, tāmes Nr.6 pozīcija 59 paredz skursteņa stiprināšanas 

komplektu. 

 

13.Jautājums 

Lokālā tāme Nr.6 Pie katlu mājas apdares darbiem, nav doti dati esošās 

mūra sienas apdarei, nav doti esošā vecā ķieģeļu klājuma demontāža un zemes darbi, nav zem betona 

grīdas pamatnes sagatavošana (smilts, šķembas, nav dots risinājums griestu izbūvei. Lūdzu precizēt šos 

apjomus un papildināt būvdarbu apjomus. 

 

Atbilde: 

Katlu māja tāmes Nr.6 pozīcija 59 paredz grīdas seguma izveidošanu betons B25 h=80mm visi pārējie 

darbi nav paredzēti, sienas nevajag remontēt.  

 

14.Jautājums 

Lokālā tāme Nr.8 Būvdarbu apjomos nav dota esošo komunikāciju demontāža un montāža atpakaļ, kā 

arī dušas telpā duškabīnes demontāža un montāža, siltumtīklu izbūvi bez šiem darbiem nebūs iespējams 

izbūvēt. Lūdzu precizēt šos apjomus un papildināt būvdarbu apjomus. 

 

Atbilde:  

Visi nepieciešami būvmontāžas apjomi paredzēti projektā. 

 

15.Jautājums 

Vietas apskatē tika konstatēts, ka uz fasādes ir saauguši vīteņaugi. Kas tos demontēs pasūtītājs vai 

būvnieks, ja būvnieks, tad lūdzu papildināt būvdarbu apjomus. 

 

Atbilde: 

Minētie darbi jāiekļauj tāmes Nr.1, pozīcijā 2.1. “Siltināmās fasādes attīrīšana un mazgāšana”. 

 

16.jautājums 

 

Lūdzu norādiet iekšējo un ārējo palodžu platumu. 

Atbilde: 

Siltināmajā daļā ārējās palodzes platums ir 400 mm, iekšējās palodzes platums 400 mm. 

 

 

 


