
 
  

ATKLĀTĀ KONKURSA 

"Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF 

projekta ietvaros" 

 identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ERAF 

 

NOLIKUMA GROZĪJUMI 

 

Izdarīt atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas un pārveidošanas 

apakšstaciju renovācija ERAF projekta ietvaros"  identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ERAF  

nolikumā (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Nolikuma 6.1.daļas Atlases dokumenti "A" daļai – Daugavpils pilsētas tramvaju 

līniju renovācija 6.1.8.punktu jaunā redakcijā: 

"6.1.8. Pretendenta izziľa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (neto) 

gadā par trim iepriekšējiem gadiem ir vismaz trīs reizes lielāks par pretendenta 

piedāvāto līgumcenu (Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada finanšu 

vidējais apgrozījums nostrādātajā periodā ir vismaz trīs reizes lielāks par piedāvāto 

līgumcenu) un pretendenta likviditātes koeficients saskaľā ar pēdējā gada pārskata 

datiem ir vismaz 1 (Nolikuma pielikums Nr.1)."  

 

2. Izteikt Nolikuma 6.1.daļas Atlases dokumenti "A" daļai – Daugavpils pilsētas tramvaju 

līniju renovācija 6.1.19.punktu jaunā redakcijā: 

"6.1.19. Pretendenta ISO 14001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas 

atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas 

institūcijas. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās 

Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos 

pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. Ja piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju apvienība, tad vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem 

jāatbilst augstāk minētam prasībām. "  

 

3. Izteikt Nolikuma 6.1.daļas Atlases dokumenti "A" daļai – Daugavpils pilsētas tramvaju 

līniju renovācija 6.1.20.punktu jaunā redakcijā: 

"6.1.20. Pretendenta ISO 9001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas 

atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas 

institūcijas. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās 

Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos 

pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. Ja piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju apvienība, tad vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem 

jāatbilst augstāk minētam prasībām."  

 

4. Svītrot Nolikuma 6.1.daļas Atlases dokumenti "A" daļai – Daugavpils pilsētas 

tramvaju līniju renovācija 6.1.22.punktu. 

 



5. Papildināt Nolikuma  6.1.daļu  Atlases dokumenti "A" daļai – Daugavpils pilsētas 

tramvaju līniju renovācija ar 6.1.23.punktu šādā redakcijā: 

"6.1.23. Kompetentas institūcijas izziľa, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura 

apliecina, ka pretendents un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

42.panta pirmās daļas 7.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas  2.punktā 

minētajiem darba tiesību pārkāpumiem." 

 

6. Izteikt Nolikuma 6.7. daļas Atlases dokumenti "B" daļa – Daugavpils pilsētas 

pārveidošanas apakšstaciju renovācija 6.7.8. punktu jaunā redakcijā: 

"6.7.8. Pretendenta izziľa par to, ka Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (neto) 

gadā par trim iepriekšējiem gadiem ir vismaz trīs reizes lielāks par pretendenta 

piedāvāto līgumcenu (Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada finanšu 

vidējais apgrozījums nostrādātajā periodā ir vismaz trīs reizes lielāks par piedāvāto 

līgumcenu) un pretendenta likviditātes koeficients saskaľā ar pēdējā gada pārskata 

datiem ir vismaz 1 (Nolikuma pielikums Nr.1)." 

 

7. Izteikt Nolikuma 6.7. daļas Atlases dokumenti "B" daļa – Daugavpils pilsētas 

pārveidošanas apakšstaciju renovācija 6.7.18.punktu jaunā redakcijā: 

"6.7.18. Pretendenta ISO 14001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas 

atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas 

institūcijas. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās 

Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos 

pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. Ja piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju apvienība, tad vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem 

jāatbilst augstāk minētam prasībām. " 

 

8. Izteikt Nolikuma 6.7. daļas Atlases dokumenti "B" daļa – Daugavpils pilsētas 

pārveidošanas apakšstaciju renovācija 6.7.19. punktu jaunā redakcijā: 

"6.7.19. Pretendenta ISO 9001 vai ekvivalenta sertifikāta apstiprināta kopija, kas 

atbilst noteiktiem Eiropas sertifikācijas standartiem un ko sertificējušas attiecīgas 

institūcijas. Pasūtītājs atzīst ekvivalentus sertifikātus, ko izdevušas institūcijas citās 

Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī akceptē citus piegādātāja iesniegtos 

pierādījumus par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošinājuma pasākumiem. Ja piedāvājumu 

iesniedz piegādātāju apvienība, tad vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem 

jāatbilst augstāk minētam prasībām". 

 

9. Papildināt Nolikuma 6.7. daļas Atlases dokumenti "B" daļa – Daugavpils pilsētas 

pārveidošanas apakšstaciju renovācija ar 6.7.22.punktu šādā redakcijā: 

"6.7.22. Kompetentas institūcijas izziľa, kuru izdevusi Valsts darba inspekcija un kura 

apliecina, ka pretendents un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

42.panta pirmās daļas 7.punktā minētā persona Latvijā un ārvalstī nav sodīti par 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas  2.punktā 

minētajiem darba tiesību pārkāpumiem." 

 

10.  Izteikt Nolikuma Pielikumu Nr.1 šādā redakcijā: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1 

iepirkuma  nolikumam 

ar identifikācijas Nr. ASTU/2011/02/ ERAF 

 

PRETENDENTA FINANŠU APGROZĪJUMA (NETO) IZZIŅA 

,,A’’daļai un/vai ,,B’’ daļai 

 

Finanšu apgrozījumu (neto) jānorāda atbilstoši Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu pārskatu 

datiem. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu piegādātāju apvienības 

dalībnieku finanšu apgrozījumi (neto) skaitāmi kopā. Pretendenti, kas dibināti vēlāk, norāda 

finanšu vidējo apgrozījumu nostrādātajā periodā. 

 

 

Gads 

 

 

Finanšu apgrozījums (neto) darbu veikšanā bez PVN  

(LVL) 

 

 

2008 
 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

Kopā 

 

 

Vidēji =Kopā/3 

 

 
   

(vieta)  (datums) 

 

Pretendenta vispārējam apgrozāmo līdzekļu koeficentam = (apgrozāmie līdzekļi/īstermiľa 

parādi) tabulā norādītajā datumā jābūt ne mazākam par 1.0 (viens). 

Iepriekš prasītajam vispārējām apgrozāmo līdzekļu koeficentam jābūt katram dalībniekam, kā 

arī katram uzľēmējam, uz kura spējām balstās pretendents. 
 

Datums Pretendents, dalībnieki, 

uzľēmēji 

Vispārējais apgrozāmo 

līdzekļu koeficients = 

(apgrozāmie 

līdzekļi/īstermiľa parādi) 

31.12.2010.   

 

                           

Pretendents: 

 

 
                                        (amats, paraksts, V.Uzvārds) 

                              

z.v.  

 

11. Izteikt Nolikuma Pielikuma Nr.2 6.7. KVALIFIKĀCIJA "A" DAĻAI 1.punktu jaunā 

redakcijā: 

 

"1.1.Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst 

zemāk norādītajām prasībām: 

 



1.1.1.Pabeigtam vismaz vienam tramvaju slieţu izbūves objektam, kura kopējā vērtība ir 

vismaz 1 200 000 LVL (viens miljons divi simti tūkstoši latu) bez PVN. 

 

1.1.2.Pabeigti šādi specifiskie darbi: 

 pārmiju R30 tipa izbūve, 

 betona plātľu izbūve, 

 asfaltbetona virskārtas izbūve, 

 betona apmaļu izbūve, 

 ārējā ūdensvada izbūve, 

 lietus ūdeľu kanalizācija izbūve, 

 kontakttīklu (tai skaitā troses atsaites, staba aptveres (bandāţas), vadtura, 

kontaktvada) izbūve.  

 

Specifiskie darbi var būt izpildīti daţādos objektos.   

Lai apliecinātu pieredzi, tabulā norādīt informāciju par objektiem, kas atbilst 

minētajām prasībām (katra prasība drīkst būt izpildīta daţādos objektos): 

 

Objekta nosaukums, 

līguma Nr.  

Norādīt atbilstību augstāk minētajām 

prasībām 

Līguma summa / specifisko darbu apjoms 

/izpildes termiņš 

Pasūtītājs, 

kontaktpersona, 

tālrunis 

   

   

 

Katram objektam pievienot pēdēja akta kopiju par paveiktajiem darbiem un 

atsauksmes par katru objektu ar norādi, vai darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem 

un pienācīgi pabeigti." 

 

12.  Aizstāt Nolikuma Pielikuma Nr.2 KVALIFIKĀCIJA "A" DAĻAI 2.punkta Personāla 

pieredze 2.1.apakšpunktā vārdus "autoceļu vai ielu būvdarbus" ar vārdiem "tramvaju 

slieţu ceļu būvdarbus".  

 

13. Aizstāt Nolikuma Pielikuma Nr.3 DARBA ORGANIZĀCIJA "B" DAĻAI 7.punktā 

vārdus un skaitļu  "6.pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "Pielikumā Nr.7".  

 

14. Nolikuma Pielikuma Nr.5  10. SĒJUMA SPECIFIKĀCIJAS "A" daļai, 7. Aprīkojums  
papildināt: 

7.1.punktā apakšpunktu "ceļa zīmju balstu, atkritumu urnu un solu krāsa RAL 7016" ar 

vārdiem "vai ekvivalents", 

7.3.punktā 4. apakšpunktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

15. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,A’’ daļai, BŪVNIECĪBAS KOPTĀME, papildināt ar tāmi šādā redakcijā: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem 
 

Būves nosaukums: 

 

Objekta nosaukums:  

 

 

 

TRAMVAJU SLIEŽU CEĻI UN KONTAKTĪKLS 

TRAMVAJA LĪNIJAS 18.NOVEMBRA IELAS POSMĀ NO VIENĪBAS IELAS 

LĪDZ VALKAS IELAI  PĀRBŪVE PROJEKTA "DAUGAVPILS PILSĒTAS 

TRAMVAJU TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS RENOVĀCIJA" 

IETVAROS 

18.Novembra iela (posmā  no Vienības ielas līdz Valkas ielai Daugavpilī) 

Par kopējo summu, Ls  ___________________ 

     

Kopējā darbietilpība, c/h  ______________________ 

 

  Pasūtījuma Nr.1-12/36 

 

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________   

  

        

N
r.

 

p
.k

. 

K
o

d
s,

 t
ām

es
 N

r.
 

Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums 
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1.  1-1 TRAMVAJU SLIEŢU CEĻŠ           

2.  1-2 
TRAMVAJU KONTAKTTĪKLA 

IZBŪVE 
          

Kopā           

Virsizdevumi _%          

Peļņa _%       

Darba devēja sociālais nodoklis 

24,09% 
   

   

PAVISAM KOPĀ       

       

    

 Sastādīja : ___________________  

    

 Pārbaudīja __________________ 

 

 Sertifikāta  Nr. ________________   

 

16. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,A’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr. 1-1 TRAMVAJU SLIEŢU CEĻŠ,  sadaļā 

Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums:  

aizstāt 19.punktā vārdus "Dzelzsbetona plātľu izgatavošana un izbūve saskaľā ar 

„Rīgas tilti” vai analogām tehnoloģijām (C 35/45 h=18cm) " ar vārdiem "Dzelzsbetona 

plātľu ar iepriekš nospriegoto armatūru ar vara pārklājumu izgatavošana un izbūve pēc 

„Rīgas tilti” konstrukcijas vai ekvivalents (C35/45, h=18cm, min. izkliedētā slodze – 

7.5 tonnas/t.m.)”,   

svītrot 24.punktā vārdus "vai analoga", 

aizstāt 26.punktā vārdus "Dzelzsbetona plātľu izgatavošana un izbūve saskaľā ar 

„Rīgas tilti” vai analogām tehnoloģijām (C 35/45 h=18cm) " ar vārdiem "Dzelzsbetona 

plātľu ar iepriekš nospriegoto armatūru ar vara pārklājumu izgatavošana un izbūve pēc 

„Rīgas tilti” konstrukcijas vai ekvivalents (C35/45, h=18cm, min. izkliedētā slodze – 

7.5 tonnas/t.m.)”,   

svītrot 31.punktā vārdus "vai analoga", 



aizstāt 33.punktā vārdus "Dzelzsbetona plātľu izgatavošana un izbūve saskaľā ar 

„Rīgas tilti” vai analogām tehnoloģijām (C 35/45 h=18cm) " ar vārdiem "Dzelzsbetona 

plātľu ar iepriekš nospriegoto armatūru ar vara pārklājumu izgatavošana un izbūve pēc 

„Rīgas tilti” konstrukcijas vai ekvivalents (C35/45, h=18cm, min. izkliedētā slodze – 

7.5 tonnas/t.m.)”,   

svītrot 38.punktā vārdus "vai analoga", 

aizstāt 43.punktā vārdu "analoga " ar vārdu "ekvivalents",   

svītrot 46.punktā vārdus "vai analoga", 

aizstāt 51.punktā vārdu "analoga " ar vārdu "ekvivalents",   

svītrot 54.punktā vārdus "vai analoga", 

aizstāt 59.punktā vārdu "analoga " ar vārdu "ekvivalents",   

aizstāt 67.punktā vārdu "analoga " ar vārdu "ekvivalents",   

svītrot 70.punktā vārdus "vai analoga", 

aizstāt 75.punktā vārdu "analoga " ar vārdu "ekvivalents",   

svītrot 78.punktā vārdus "vai analoga", 

aizstāt 83.punktā vārdu "analoga " ar vārdu "ekvivalents",   

svītrot 86.punktā vārdus "vai analoga", 

svītrot 90.punktā vārdus "vai analoga". 

  

17. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,A’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.  1-1 TRAMVAJU SLIEŢU CEĻŠ,  sadaļā 

Daudzums: 

aizstāt 8.punktā ciparu "3" ar ciparu "2 ", 

aizstāt 9.punktā ciparu "3" ar ciparu "4" , 

aizstāt 10.punktā ciparu "3" ar ciparu "2".   

 

18. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,A’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.2-3 SEGUMA IZBŪVE, sadaļā Darba 

veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, TRAMVAJU ZONA: 

papildināt 6.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents".   

12.punktā aizstāt vārdu "analoga" ar vārdu " ekvivalents",   

13.punktā aizstāt vārdu "analoga" ar vārdu " ekvivalents".  

 

19. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,A’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.2-3 SEGUMA IZBŪVE, sadaļā Darba 

veids vai konstruktīvā elementa nosaukums,  NOBRAUKTUVES, GĀJĒJU PĀREJAS 

UN KRUSTOJUMI,  7.punktā aizstāt vārdu "analoga" ar vārdiem " ekvivalents". 

 

20. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,A’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.2-3 SEGUMA IZBŪVE, sadaļā Darba 

veids vai konstruktīvā elementa nosaukums,  PLATFORMAS UN PIEEJAS: 

svītrot 5.punktā vārdus "vai analoga", 

svītrot 7.punktā vārdus "vai analoga", 

svītrot 8.punktā vārdus "vai analoga". 

 

21. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,A’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.3-3 LIETUSŪDEĽU KANALIZĀCIJA 

K2, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums,  papildināt: 

1.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",  

2.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

13.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",  

26.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

27.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents".   

 



 

22. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,A’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.3-4 ELEKTROAPGĀDE, sadaļā Darba 

veids vai konstruktīvā elementa nosaukums, MONTĀŢAS DARBI, papildināt: 

2.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents".  

 

23. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,A’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.3-5 ELEKTROĶĪMISKĀ 

AIZSARDZĪBA,  sadaļā Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums,  

papildināt: 

20.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

21.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

28.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

29.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

38.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

42.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

43.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

46.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

47.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",  

60.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents".   

 

24. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,A’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.3-6 ŪKT ELEKTROĶĪMISKĀ 

AIZSARDZĪBA,  sadaļā Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums  EK.IS-10, 

EK.IS-11  papildināt: 

14.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

17.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

20.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

21.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

28.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

29.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

36.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

37.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

38.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",  

42.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

43.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

46.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

47.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

25. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,A’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.3-6 ŪKT ELEKTROĶĪMISKĀ 

AIZSARDZĪBA,  sadaļā Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums  EK.IS-17, 

EK.IS-18 papildināt: 

12.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

      13.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",  

16.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

17.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

25.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

26.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

33.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents",   

35.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents".   

 

26. Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 



,,A’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.3-6 ŪKT ELEKTROĶĪMISKĀ 

AIZSARDZĪBA,  sadaļā Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums  ELT-5 

papildināt: 

2.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

5.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

7.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

9.punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

27. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, 

BŪVNIECĪBAS KOPTĀME, papildināt ar tāmi šādā redakcijā: 

 

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem 

Būves nosaukums: 
Transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija projekta "Daugavpils pilsētas tramvaju 

transporta infrastruktūras renovācija" ietvaros 

Objekta nosaukums: 

Tramvaju transporta infrastruktūras renovācija transformatoru apakšstacijā SP-10 Jātnieku 

iela90, Daugavpils 

 

Būves adrese: Jātnieku iela 90, Daugavpils 

 

Par kopējo summu bez PVN, Ls___________ 

 

Kopējā darbietilpība, c/h.   __________ 

 

Pasūtījuma Nr.1-12/36 

 

Tāme sastādīta ______.gada ___. _________________ 

 

N
r.

p
.k

. 

K
o

d
s,

 t
ām

es
  

  
  

  
  
 

N
r Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums 

Tāmes 

izmaksas             

(Ls) 

Tai skaitā 
Darb-

ietilpība            

(c./h) 

Darba            

alga                       

(Ls) 

Materiāli              

(Ls) 

Mehānismi 

(Ls) 

                

1. 2-1 Ēkas renovācija           

2. 2-2E Elektrotehniskā daļa           

                

                

    Kopā:           

Kopā         

Virsizdevumi ( _%)       

t.sk. darba aizsardzība       

Peļņa ( _%)       

Darba devēja sociālais nodoklis ( 24,09%)       

Pavisam kopā           

         

  Sastādīja :       

   (paraksts un tā atšifrējums, datums)     

    

  Pārbaudīja:        

 

  (paraksts un tā atšifrējums, datums)  

 

   

                                   Sertifikāta Nr.        

 



 

28. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.1. Transformatoru telpa 1-001, papildināt: 

1.1.1.2. punktā otro teikumu  ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.1.1.3. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.1.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.1.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

1.1.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

29. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Daudzums,  1. Telpu remonts, 

1.1. Transformātoru telpa 1-001 : 

aizstāt 1.1.1.punktā ciparus "16" ar  cipariem "25,6 * ". 

 

30. Nolikuma Pielikuma Nr.5,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.1. Transformatoru telpa 1-002, papildināt: 

1.2.1.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.2.1.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.2.2.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.2.2.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.2.3.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

31. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā,  Daudzums, 1. Telpu remonts, 

1.1. Transformātoru telpa 1-002:  

aizstāt 1.2.1.punktā ciparus "16,1"  ar cipariem "25,8". 

 

32. Nolikuma Pielikuma Nr.5,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.1. Transformatoru telpa 1-003, papildināt: 

1.3.1.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.1.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.2.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.2.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.3.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

33. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Daudzums,  1. Telpu remonts, 

1.1. Transformātoru telpa 1-003 : 

aizstāt 1.3.1.punktā ciparus "15,8" ar cipariem "25,3". 

 

34. Nolikuma Pielikuma Nr.5,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.4. Agregātu telpa Nr.1-004,  

papildināt: 

1.4.1.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.1.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.2.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.2.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.3.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 



35. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Daudzums,  1. Telpu remonts, 

1.4. Agregātu telpa Nr. 1-004: 

Aizstāt 1.4.1.punktā ciparus "36,3 m" ar cipariem "58.10*" . 

 

36. Nolikuma Pielikuma Nr.5,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.5. Elektrosadales telpa Nr.2-004, papildināt: 

1.5.1.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.1.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.2.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.2.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.3.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

37. Nolikuma Pielikuma Nr.5,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Daudzums,  1. Telpu remonts, 

1.5. Elektrosadales telpa Nr.2-004: 

 aizstāt 1.5.1.punktā ciparus "75,4"  ar cipariem "120,7*". 

 

38. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts,1.6. Elektrosadales telpa Nr.3-004, papildināt: 

1.6.1.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.6.1.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.6.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.6.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.6.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

39. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Daudzums, 1.Telpu 

remonts,1.6. Elektrosadales telpa Nr.3-004 : 

aizstāt 1.6.1.punktā ciparus "55,1"  ar cipariem "88,2*". 

 

      40. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.7. Tualetes telpa Nr.4-004, 1.7.1.punktā 

Griesti papildināt: 

ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

astoto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

41. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē    

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.7. Tualetes telpa Nr.4-004, papildināt: 

1.7.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.7.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.7.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

      42. Nolikuma Pielikuma Nr.5  DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē Darbu apjomu 

saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā elementa 

nosaukums, 1.Telpu remonts, 1.8. Koridora telpa Nr.5-004, 1.8.1. Griesti punktā 

papildināt: 

ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 



astoto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

      43. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.8. Koridora telpa Nr.5-004, papildināt: 

1.8.2.2. punktā otru teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.8.2.3. punktā otru teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.8.3.3. punktā otru teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

      44. Nolikuma Pielikuma Nr.5,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.9. Koridora telpa Nr.6-004, 1.9.1. Griesti 

punktā papildināt: 

ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

astoto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

      45. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.9. Koridora telpa Nr.6-004, papildināt: 

1.9.2.2. punktā otru teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.9.2.3. punktā otru teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.9.3.3. punktā otru teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

      46. Nolikuma Pielikuma Nr.5,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 11.10. Koridora telpa Nr.7-004, 1.10.1. 

Griesti punktā papildināt: 

ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

astoto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

      47. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 11.10. Koridora telpa Nr.7-004, papildināt: 

1.10.2.2. punktā otru teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

1.10.2.3. punktā otru teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.10.3.3. punktā otru teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

      48. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.11. Kabineta telpa Nr.8-004, 1.11.1. Griesti 

punktā papildināt: 

ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

astoto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

49. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē         

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Daudzums,  1. Telpu remonts, 

1.11. Kabineta telpa Nr.8-004 : 

Aizstāt 1.11.3.4.punktā ciparus "2,6" ar cipariem "13,10". 

 



      50. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.11. Kabineta telpa Nr.8-004, papildināt: 

1.11.2.1. punktā pirmo teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.11.2.1. punktā ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.11.2.1. punktā septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

1.11.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.11.2.4. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.11.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

      51. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  1. Telpu remonts, 1.12. Sadzīves telpa Nr.9-004 papildināt: 

1.12.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.12.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.12.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.12.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.12.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

52. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Daudzums, 1. Telpu remonts, 

1.12. Sadzīves telpa Nr.9-004: 

aizstāt 1.12.3.4.punktā ciparus "2,6" ar cipariem "3,26". 

 

      53. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  2. Fasādes siltināšana, papildināt: 

2.2. punktā pirmo teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.2. punktā otrajā teikumā aizstāt  vārdu "analogs" ar vārdu "ekvivalents", 

2.2. punktā ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.3. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.4. punktā pirmo teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.4. punktā otra teikumā aizstāt vārdu "analogs" ar vārdu "ekvivalents", 

2.5. punktā trešo teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.6. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.7. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

      54. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  3. Jumta pārseguma siltināšana, papildināt: 

3.5. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.6. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.8. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

      55. Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 4. Logu nomaiľa, papildināt: 

     4.3. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

56. Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē       

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Daudzums, 4. Logu nomaiľa 

punktā: 

aizstāt 4.1. punktā ciparus "2,61"  ar cipariem "5,22", 

aizstāt 4.2. punktā ciparus "2,61"  ar cipariem "5,22". 



 

      57. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 6. Labiekārtošana, papildināt: 

aizstāt 6.3. punktā ciparus "100" ar cipariem  "120", 

papildināt 6.6. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

papildināt 6.9. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

58. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.1-1  Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 7. Pamatu un grīdas atjaunošana. Plaisas nostiprināšana ķieģeļu 

sienā, papildināt: 

7.1. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

7.2. punktā trešo teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

Pēc tabulas ar vārdiem un cipariem "* - Norādītajās telpās griestiem ir šķautľaini 

pārsegumi, tāpēc jāpiemēro koeficients  k – 1,6". 

 

 59. Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2E Elektrotehniskā daļa, sadaļā Darba veids  vai 

konstruktīvā elementa nosaukums, 2. Zibensaizsardzības rekonstrukcija, papildināt: 

2.1. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.2. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.7. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

60. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2E Elektrotehniskā daļa, sadaļā Darba veids  vai 

konstruktīvā elementa nosaukums, 3. SP-10 rekonstrukcija, papildināt: 

3.3. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.7. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.11. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.12. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.13. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

61. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr. 1-2E Elektrotehniskā daļa, sadaļā Darba veids vai 

konstruktīvā elementa nosaukums, SP-10 ārējo tīklu rekonstrukcija (ELT), papildināt: 

4.4. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

62. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1. Telpu remonts papildināt: 

1.1.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.1.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.1.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.1.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.1.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

  63. Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.2. Transformatoru telpa 1-002 papildināt: 

1.2.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.2.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.2.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.2.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 



1.2.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

 64. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.3. Transformatoru telpa 1-003 papildināt: 

1.3.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

65. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.3. Transformatoru telpa 1-004 papildināt: 

1.4.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.3.3 punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

    66.  Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.3. Transformatoru telpa 1-005 papildināt: 

       1.5.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

            1.5.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

67. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.6.Agregātu telpa Nr.1-006 papildināt: 

1.6.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.6.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.6.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.6.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.6.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

68. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.7. Sadales telpa Nr.2-006 papildināt: 

1.7.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.7.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.7.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.7.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.7.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

69. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.8. Mašīntelpa Nr.3-006, papildināt: 

1.8.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.8.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.8.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.8.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 



1.8.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

70. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.9. Kabineta telpa Nr.4-006, 1.9.1. Griesti punktā papildināt: 

ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

astoto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

71. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.9. Kabineta telpa Nr.4-006, papildināt: 

1.9.2.4. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.9.2.5. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.9.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

72. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.10. Pieliekamais telpa Nr.5-006, papildināt: 

1.10.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.10.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.10.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.10.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.10.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

73. Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.11. Tualetes telpa Nr.6-006, 1.11.1. Griesti punktā papildināt: 

ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

astoto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

74. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.11. Tualetes telpa Nr.6-006  papildināt: 

1.11.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.11.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.11.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

75. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.12. Mazgātavas telpa Nr.7-006, 1.12.1. Griesti punktā 

papildināt: 

ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents",  

septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

astoto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

76. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.12. Mazgātavas telpa Nr.7-006, papildināt: 

1.12.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.12.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.12.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 



77. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.13. Tambura telpas Nr.8-006, papildināt: 

1.13.1.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.13.1.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.13.2.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.13.2.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.13.3.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

78. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.14. Kabineta telpa Nr.9-006, 1.14.1. Griesti punktā papildināt: 

ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

astoto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

79. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.14. Kabineta telpa Nr.9-006,  papildināt: 

1.14.2.2.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.14.2.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.14.3.3.punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

80. Nolikuma Pielikuma Nr.5   ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāme        

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā   

elementa nosaukums, 2. Fasādes siltināšana,  papildināt: 

2.2. punktā pirmajā teikumā  aizstāt vārdu "analogu" ar vārdu "ekvivalents", 

2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.2. punktā ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents",  

2.3. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.4. punktu pirmo teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.4. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.5. punktā trešo teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.6. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.7. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

81.  Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,B’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr. 2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  

vai konstruktīvā elementa nosaukums, 3. Jumta pārseguma siltināšana, papildināt: 

3.5. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.6. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.8. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.9. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

82. Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums,  4. Logu nomaiľa papildināt 4.5. punktu ar vārdiem "vai 

ekvivalents". 

 

83. Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Daudzums,  4. Logu nomaiľa: 

aizstāt 4.2.punktā ciparus „1450x1800 2.gb” ar „750x1300 1.gb.), 

aizstāt 4.5. punktā ciparus "3,2"  ar cipariem "14,8", 

aizstāt 4.6. punktā ciparus "3,2"  ar cipariem "14,8". 



 

 

84. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 5.Durvju nomaiľa : 

       aizstāt 5.3.punktā „3.gb.” ar „1.gb.” 

 

85. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 5.Durvju nomaiľa : 

       aizstāt 5.5.punktā ciparus „3” ar cipariem „4.37”, 

       aizstāt 5.10.punktā ciparus „22.62” ar cipariem „5.60”  

 

      

86. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 6. Labiekārtošana : 

aizstāt 6.3. punktā ciparus "100" ar cipariem "120",  

papildināt 6.6. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

papildināt 6.9. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

87.  Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-1 Ēkas renovācija, sadaļā Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 7. Pamatu un grīdas atjaunošana. Plaisas nostiprināšana ķieģeļu 

sienā papildināt: 

7.1. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

7.2. punktā trešo teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

88. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  2-2E Elektrotehniskā daļa sadaļā Darba veids  vai 

konstruktīvā elementa nosaukums, 2. Zibensaizsardzības rekonstrukcija papildināt: 

2.1. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.2. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.3. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.7. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

89.   Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,B’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.  2-2E Elektrotehniskā daļa sadaļā Darba 

veids  vai konstruktīvā elementa nosaukums, 3. TA-137 rekonstrukcija papildināt: 

3.5. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.6. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.10. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.11.1. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.12.10. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

90. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1. Telpu remonts 1.STĀVS papildināt: 

1.1.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.1.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.1.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.1.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.1.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 



91. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.2. Agregātu telpa Nr.1-002 papildināt: 

1.2.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.2.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.2.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.2.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.2.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

92. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.3. Koridora telpa 1-003 papildināt: 

1.3.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.3.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

93. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.4. Elektrosadales telpa 2-003 papildināt: 

1.4.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.4.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

94. Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.5.Pieliekamais telpa 3-003 papildināt: 

1.5.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.3.4. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.5.3.8. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

95. Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.6. Tualete telpa Nr.4-003 1.6.1. Griesti punktā papildināt: 

ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents",  

septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

astoto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

96. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.6. Tualete telpa Nr.4-003 papildināt: 

1.6.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.6.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.7.3.4. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.7.3.8. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 



97. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 11.8. Elektrosadales telpa Nr.6-003 papildināt: 

1.8.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.8.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.8.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.8.3.4 punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.8.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

98. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.9. Pieliekamais telpa Nr.7-003 1.9.1. Griesti punktā papildināt: 

ceturto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents",  

septīto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

astoto teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

99. Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.9. Pieliekamais telpa Nr.7-003 papildināt: 

1.9.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.9.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.9.3.4. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.9.3.8. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 
 

100. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.10. Agregātu telpa Nr.8-003 papildināt: 

1.10.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.10.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.10.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.10.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.10.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 
 

101.   Nolikuma Pielikuma Nr.5 10.SĒJUMA  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ 

,,B’’ daļai, tāmē Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai 

konstruktīvā elementa nosaukums, 1.11. Transformatoru telpa Nr.1-004 papildināt: 

1.11.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.11.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.11.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.11.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.11.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 
 

102. Nolikuma Pielikuma Nr.5  ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.12. Transformatoru telpa Nr.1-005 papildināt: 

1.12.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.12.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.12.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.12.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.12.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 



103. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1.13.Transformatoru telpas Nr.1-006 papildināt: 

1.13.1.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.13.1.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.13.2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.13.2.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.13.3.3. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 
 

104. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 2. Fasādes siltināšana papildināt: 

2.2. punktā pirmajā teikumā aizstāt vārdu "analogs" ar vārdu "ekvivalents", 

2.2. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.2. punktā ceturtajā teikumā aizstāt vārdu "analogs" ar vārdu "ekvivalents", 

2.3. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.4. punktā pirmo teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.4. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.5. punktā trešajā teikumā aizstāt vārdu "analogs" ar vārdu "ekvivalents", 

2.6. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.7. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

105. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 3. Jumta pārseguma siltināšana papildināt: 

3.4. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.5. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.7. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.8. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

   106. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Daudzums, 4. Logu nomaiľa: 

aizstāt 4.8. punktā ciparus "2,63"  ar cipariem "10,5", 

aizstāt 4.11. punktā ciparus "13" ar cipariem "16,2". 

aizstāt 4.12. punktā ciparus "13" ar cipariem "16,2". 
 

107. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 6. Labiekārtošana: 

aizstāt 6.3. punktā ciparus"100" ar cipariem "120", 

papildināt 6.8. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 
 

108. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts Nr.  3-1 Ēkas renovācija Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 7. Pamatu un grīdas atjaunošana. Plaisas nostiprināšana ķieģeļu 

sienā papildināt: 

7.1. punktā otro teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

7.2. punktā trešo teikumu ar vārdiem "vai ekvivalents". 
 

109. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts.  3-2E  Elektrotehniskā daļa Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 1. Iekšējie elektrotīkli papildināt: 

1.12. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

1.13. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 



1.14. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

110. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts.  3-2E  Elektrotehniskā daļa Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 2. Zibensaizsardzības rekonstrukcija papildināt: 

2.1. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.2. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.3. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

2.7. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

111. Nolikuma Pielikuma Nr.5 ,,DARBU DAUDZUMU SARAKSTI’’ ,,B’’ daļai, tāmē 

Darbu apjomu saraksts.  3-2E  Elektrotehniskā daļa Darba veids  vai konstruktīvā 

elementa nosaukums, 3. TA-257 rekonstrukcija papildināt: 

3.5. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.8. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.12. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.13. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents", 

3.14. punktu ar vārdiem "vai ekvivalents". 

 

112. Aizstāt Nolikuma Pielikuma Nr.5 SPECIFIKĀCIJAS "B" daļai BŪVDARBU 

SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS sadaļā DEMONTĀŢAS DARBU 

GAITA aizstāt vārdus un skaitļus" 2001. gada 27. decembra MK noteikumiem Nr. 

539 “Par darba aizsardzības prasībām, saskaroties ar koncerogēnām vielām darba 

vietās." ar vārdiem un skaitļiem "Ministru kabineta 2008.gada 29.septembra noteikumi 

Nr.803 "Darba aizsardzības prasības, saskaroties ar koncerogēnām vietām darba 

vietās." 

 

113. Aizstāt Nolikuma Pielikuma Nr.3 DARBA ORGANIZĀCIJA "A" DAĻAI 7.punktā 

vārdus un skaitļu "6.pielikumā" ar vārdiem un skaitļu "Pielikumā Nr.7".  

 

114. Aizstāt Nolikuma Pielikuma Nr.7 LĪGUMA PROJEKTS "A" DAĻAI 3.4.punktā 

skaitļus "11.1." ar skaitļiem "12.1.".  

 

115. Svītrot Nolikuma Pielikuma Nr.7 LĪGUMA PROJEKTS "A" DAĻAI 4.2.punktu. 

 

116. Izteikt Nolikuma Pielikuma Nr.7 LĪGUMA PROJEKTS "A" DAĻAI 5.10. punktu šādā 

redakcijā:  

"5.10. Darbus izpildīt ar Latvijā un/vai ES sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaľā ar 

esošo tehnisko specifikāciju. Specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiľas 

nepieciešamību iepriekš saskaľot ar Projekta vadītāju, Projekta Būvuzraugu, lai piedāvātais 

materiāls un iekārtas atbilstu būvdarbu veikšanai, ka arī ziľot Pasūtītājam, kurš pieľem galīgo 

lēmumu par materiālu nomaiľu ko rakstiski apstiprina." 

 

117. Svītrot Nolikuma Pielikuma Nr.7 LĪGUMA PROJEKTS "A" DAĻAI 7.3.punkta, 

7.3.1.apakšpunktu un 7.3.2.apakšpunktu.  

 

118. Aizstāt Nolikuma Pielikuma Nr.7 LĪGUMA PROJEKTS "A" DAĻAI 12.1.punktā 

skaitļus "2.3." ar skaitļiem "3.3.".  

 

119. Aizstāt Nolikuma Pielikuma Nr.7 LĪGUMA PROJEKTS "B" DAĻAI 3.4.punktā 

skaitļus "11.1." ar skaitļiem "12.1.". 

 

120. Aizstāt Nolikuma Pielikuma Nr.7 LĪGUMA PROJEKTS "B" DAĻAI 12.1.punktā 

skaitļus "2.3." ar skaitļiem "3.3.".  



 

121. Svītrot Nolikuma Pielikuma Nr.7 LĪGUMA PROJEKTS "B" DAĻAI 4.2.punktu. 

 

122. Izteikt Nolikuma Pielikuma Nr.7 LĪGUMA PROJEKTS "B" DAĻAI 5.10. punktu šādā 

redakcijā:  

"5.10. Darbus izpildīt ar Latvijā un/vai ES sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaľā ar 

esošo tehnisko specifikāciju. Specifikācijas dokumentācijā paredzēto materiālu nomaiľas 

nepieciešamību iepriekš saskaľot ar Projekta vadītāju, Projekta Būvuzraugu, lai piedāvātais 

materiāls un iekārtas atbilstu būvdarbu veikšanai, ka arī ziľot Pasūtītājam, kurš pieľem galīgo 

lēmumu par materiālu nomaiľu ko rakstiski apstiprina." 

 

123. Svītrot Nolikuma Pielikuma Nr.7 LĪGUMA PROJEKTS "B" DAĻAI 7.3.punkta, 

7.3.1.apakšpunktu un 7.3.2.apakšpunktu.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


