
Par atklāta konkursa "Daugavpils pilsētas  

tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju  

renovācija ERAF projekta ietvaros"  

(identifikācijas Nr.  ASTU/2011/02/ ERAF) 

nolikuma skaidrojumiem 

 

AS "Tramvaja uzņēmums" atklātā konkursa "Daugavpils pilsētas  

tramvaju līnijas un pārveidošanas apakšstaciju renovācija ERAF projekta 

ietvaros" (identifikācijas Nr.ASTU/2011/02/ERAF) iepirkuma komisija saņēma 

vēstuli ar sekojošu jautājumu: 

 

1. Jautājums 

Jātnieku ielā 90, Daugavpils 

 

1.1.Rasējums AR-7: 

Logi L-l norādīti 2 gab. - 5,22 m2, bet apjomos ietverti 2,61 m2. Kuri apjomi 

pareizi?  

Atbilde: 

Pareizi apjomi ir 5,22 m2. 

 

1.2.Rasējumi AR-5, AR-6: 

Fasādes metāla režģis un logu režģi norādīti 2 gab., bet tie nav ietverti apjomos, 

kā arī nav to rasējumu.  

Atbilde: 

Fasādes metāla režģis un logu režģi ir esošie, tāmē jāiekļauj metāla režģu 

attīrīšana, atjaunošana un krāsošana. 

 

 

1.3.Rasējums AR-7: 

Durvis D-7 alumīnija karkasā, bet apjomos poz. 5.8. norādītas PVC durvis. 

Kādu durvju tips pareizs.  

Atbilde: 

PVC durvis. 

 

1.4. Rasējums ĢP-2: 

Cietā seguma konstrukcija. Griezums 1-1: 

Norādīts šķembu pamatnes b=120 mm, bet darbu apjomos poz. 6,3. b=100 mm. 

Kurš lielums ir pareizs? 

Atbilde: 

p. 6.3 šķembu pamatnes b~ 120 mm (GP-2).  

 

1.5.Sakarā ar to, ka griestiem ir šķautņains pārsegums, tad to apjomus rēķina 

pēc to horizontālās projekcijas laukuma ar koeficienta k=l,6 piemērošanu.  



Lūdzam mainīt darbu apjomus griestu apdarei visās telpās, izņemot tās, kur ir 

apšūts ar reģipsi.  

Atbilde: 

Griestu apdarei, kur ir šķautņains pārsegums, piemērojot koeficientu k-1,6, 

apjomi ir šādi: 

1.1.1.Transformatoru telpa 1-001 - p.1.1.1.Griesti - 25.6 m2; 

1.2 Transformatoru telpa 1-002- - p.1.2.1 .Griesti - 25.8 m2 

1.3 Transformatoru telpa 1-003 - p.1.3.1 .Griesti -25.3 m2 

1.4 Agregatoru telpa Nr. 1-004 - p. 1.4.1 .Griesti   58.10 m2 

1.5 Elektrosadales telpa Nr. 2-004 - p. 1.5.1 .Griesti - 120.7 m2 

1.6 Elektrosadales telpa Nr. 3-004 - p.1.6.1 .Griesti - 88.2 m2 

 

1.6. Darbu apjomu poz. 1.11.34 (Telpa 8): 

Grīdu linoleja seguma apjoms iekļauts 2,6 m2, bet telpa sastāda 13,1 m2. 

Lūdzam mainīt; apjomus.  

Atbilde: 

p. 1.11.34 iekļaut 13,10 m2  
 

1.7.Darbu apjomu poz. 1.12.34 (Telpa 9): 

Grīdu linoleja seguma apjoms iekļauts 2,6 m2, bet telpa sastāda 3,26 m2. 

Lūdzam mainīt apjomus.  

Atbilde: 

p. 1.12.34 iekļaut. 3,26 m2. 

 

1.8. Iekšdurvis D-3 (AR-7) ugunsizturīgas durvis EI60, apjomos poz. 5.4 tās 

norādītas bez EI60. Kuras pareizas? 

Atbilde: 

Pareizas ir iekšdurvis D-3 (AR-7) ugunsizturīgas durvis EI60. 

 

1.9.Rasējums AR-9: izlaista telpa 5-005 -1,1 m2. Vai iekļaut darbu apjomos? 

Atbilde: 

Neiekļaut, telpā 5-005 nav paredzēti iekšējie remonta darbi.  

 

1.10.Darbu apjomos nav iekļauta telpa 1-005, 54,9m2. Iekļaut to konkursa 

piedāvājuma tāme?  

Atbilde: 

Neiekļaut, telpā 5-005 nav paredzēti iekšējie remonta darbi. 

  

1.11.Rasējums AR-2 un poz. 1.11.2.1.: reģipša starpsienu ierīkošanai nav 

iekļauta siltumizolācija. Vai iekļaut darbu apjomos? 

Atbilde: 

Pozīcijai  1.11.2.1. nav paredzēta siltumizolācija. 

 



2. Jautājums 

18.Novembra iela 183 

 

2.1.Rasējums BK-2: paredzēta sienu stiprināšana 6 gab. Apjomos iekļauti 3 

gab. Kuri lielumi pareizi?  

Atbilde: 

Pareizi lielumi ir 6 gab.  

 

2.2.Rasējums GP-2: norādīts šķembu pamatnes b=120 mm, bet darbu apjomos 

poz. 6.3. b=100 mm. Kurš lielums ir pareizs? 

Atbilde: 

p. 6.3 šķembu pamatnes b= 120 mm (ĢP-2).  

 

2.3.Rasējums AR-7: apjomos poz. 4.8. norādīti stikla bloki L-7 (4 gab.) un tie 

sastāda 10.5 m2. nevis 2,63 m2. Kuri lielumi pareizi? 

Atbilde: 

p. 4.8. stikla bloki L-7 (4 gab.) - 10,5m2. 

Apjomos poz. 4.1.1, 4.12. iekļautas ārējās palodzes, kuras sastāda 16,2 m, nevis 

13 m. Kuri lielumi pareizi? 

Atbilde: 

p. 4.11. un 4.12. - 16.2 m. 

 

2.4.Rasējums AR-5: paradīti logu režģi, kuri nav iekļauti apjomos, Vai iekļaut 

apjomos? Ja jā. tad, lūdzam iesniegt izmērus un rasējumus, kā arī iesniegt 

rasējumu ventilācijas restēm. 

Atbilde: 

Fasādes metāla režģis un logu režģi paliek esošie, tāmē jāiekļauj metāla režģu 

attīrīšana, atjaunošana un krāsošana. 

2.5.Rasējums AR-3 un poz. 3 "Jumta pārsegumu siltināšana": apjomos nav 

iekļauta būvgružu izvešana. Vai iekļaut tāmē? 

Darba apjomos punktā 7.3 ir iekļauta būvgružu savākšana, iekraušana un 

izvešana uz izgāztuvi. 

 

3. Jautājums 

18.Novembra ielā 10, Daugavpilī  

 

3.1.Iekšdurvis D-8 (AR-7) ugunsizturīgas durvis EI60, apjomos poz. 5.7 tās 

norādītas bez EI60. Kuras pareizas?  

Atbilde: 

Visas durvis iekļaut tāme kā norādīts projekta rasējumā AR-7.  

 

3.2.Darbu apjomu pozīcijas 4.5.,4.6.,neatbilst rasējumam AR-7. Skārda palodze 

un iekšējās palodzes sastāda 14,8 m, nevis 3.2 m. Kuri apjomi pareizi? 



Atbilde: 

p.4.5. un 4.6. - 14.8 m. 

 

3.3.Norādīts šķembu pamatnes b-120 mm. bet darbu apjomos poz. 6.3. b~l00 

mm. Kurš lielums ir pareizs? 

Atbilde: 

p. 6.3 šķembu pamatnes b=120 mm (ĢP-2).  

 

3.4.AR rasējumos paredzēti mētāta režģi, kuri nav iekļauti darbu apjomos. Vai 

iekļaut tos apjomos? Kā arī lūdzam sniegt režģu rasējumus, ja tie jāiekļauj 

darbu apjomos. 

Atbilde: 

Fasādes metāla režģis un logu režģi ir esošie, tāmē jāiekļauj metāla režģu 

attīrīšana, atjaunošana un krāsošana. 

 

 
 

 
Šops 65433632 

Dumbrovska 65433632 

tramvaju@dautkom.lv 
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