
Atbildes uz iepirkuma “Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu”, ID Nr. 
2021/7 jautājumiem: 

1. Vai Izpildītājam ir jāveic grunts ģeotehniskā izpēte un izmaksas jāiekļauj 
piedāvājumā? 

Atbilde: Jā 

2. Lādezerā Ezera ielā Projektēšanas uzdevumā ir iekļauts ūdensvads un 
kanalizācija 200m. Savukārt shēmā ir parādīts arī spiedvads 60m. Ne 
Projektēšanas uzdevumā, ne shēmā nav iekļauta kanalizācijas sūkņu stacija 
(KSS). Lūdzu precizēt darba uzdevumu - vai jāprojektē ūdensvads 200m, 
pašteces kanalizācija 200m, KSS un spiedvads 60m?  

Atbilde: Lādezera ciematā Ezera ielā shēmā uzrādītais kanalizācijas spiedvads 
60 m garumā ir uzrādīts orientējoši, jo ir plānots izbūvēt pašteces kanalizācijas 
maģistrāli, bet vizuāli novērtējot reljefu pirms topogrāfiskās uzmērīšanas 
nepārprotami redzams, ka  zemāk esošo dzīvojamo māju pieslēgšanai būs 
nepieciešamas individuālās kanalizācijas sūknētavas, no kurām kanalizācijas 
notekūdeņi tiks pārsūknēti līdz kanalizācijas pašteces maģistrālei.  Par faktisko 
pašteces kanalizācijas maģistrāles garumu varēsim secināt tikai pēc precīzas 
topogrāfijas saņemšanas, bet kopējais kanalizācijas projektēšanas garums ir 
aptuveni 200 m (aptuveni 140 m pašteces kanalizācija  un aptuveni 60 m 
kanalizācijas spiedvads).  

3. Ja ir jāprojektē KSS, vai ir jāprojektē arī elektrības pieslēgums pie AS "Sadales 
tīkls" tīkliem? 

Atbilde: Šo individuālo sūknētavu elektroapgāde Ezera ielā  būs jārisina jārisina 
māju īpašniekiem (pieslēdzoties pie maģistrāles), jo tā paredzēta viena katram 
klientam,  līdz ar to  elektroapgādes projekts tā nav jāiekļauj projektēšanas 
darbos. 

4. Viļķenē Dārza ielā Projektēšanas uzdevumā ir iekļauts ūdensvads 200m un 
kanalizācija 330m. Shēmā ir parādīts ūdensvads un kanalizācija vienādā 
garumā, kas ir apmēram  280m. Lūdzam precizēt projektējamo tīklu garumu 
Dārza ielā. 

Atbilde: Viļķenē ciematā Dārza ielā atšķirības projektēšanas uzdevumā ir 
norādītas ņemot vērā orientējošās pieslēguma vietas esošajiem tīkliem. Taču 
projektēšanas uzdevumā ir atzīme, ka maģistrālu garumi tiks precizēti pēc 
topogrāfiskās uzmērīšanas materiāliem, līdz ar to projektēšanas uzdevumā dotie 
lielumi var mainīties gan tiem nedaudz palielinoties, gan tiem nedaudz 
samazinoties. Norādītie orientējošie maģistrālu garumi tie ņemti no SIA “TOPO 
DATI” bāzes.  

5. Vai Viļķenē nav jāprojektē KSS? Ja ir jāprojektē KSS, vai ir jāprojektē arī 
elektrības pieslēgums pie AS "Sadales tīkls" tīkliem? 



Atbilde KSS nepieciešamību Viļķenes ciematā  Dārza ielā parādīs tikai precīzs 
iesniegtais topogrāfiskais materiāls, līdz ar to ja būs nepieciešamība, jāparedz 
arī šādas sūknētavas izbūve un projektēšana 

6. Vai būvdarbi abos ciematos tiks veikti vienlaicīgi viena līguma ietvaros? Cik 
bieži autoruzraugam jāapseko būvobjekts un jāpiedalās būvsapulcēs? 

Atbilde: Darbu izpilde ir plānota abās vietās kopā vienlaicīgi (plānotais darbu 
izpildes laiks 01.09.2021. - 30.12.2021.). Savukārt precīzi to zinās gan pēc 
veiktā būvdarbu iepirkuma, gan no pieejamā finansējums. Būvsanāksmes 
paredzētas ir reiz nedēļā vai pēc nepieciešamības. Ja tehniskais projekts ir 
izstrādāts kvalitatīvi un nav nepieciešamības pēc projekta izmaiņām, tad 
autoruzraugs objektu var apsekot pēc nepieciešamības (iepriekš vienojoties). 

 

 


