
Pretendenta  jautājums Iepirkumu komisijas atbilde 

1) Vai  pozīcja nr 3.1 (zemes darbi) ir nepieciešama, jo grunts daudzums pozīcijā ir 

zināms (poz. 3), tā pat iespējams izmantot  dažādu tehniku, kas var ietekmēt 

stundu skaitu. 

2) Sekojošās pozīcijās nav  dots apjoms, lūdzu precizēt. 
    2. Zemes darbi     

3.1    tehnikas noma st   

4 Normat. Apnesuma nospraušana, kokmateriāli m3   

5 Normat.  Skatuves pamatu tranšejas rakšana ar minitraktoru, 
tehnikas noma m3/st   

    3. Pamati  div ām skatuv ēm un deju gr īdai     

1 Normat. Grants-šķembu pamatojums 15cm, šķembu-grants 
maisījums m2   

2 Normat. Veidņu uzstādīšana un izjaukšana pamatiem h=250mm, 
(vairogi h=250mm, caurules veidgabali, pārejas, 

kokmateriāli) m2   

3 Normat.  Monolītie dz-bet.pamati P1-2gb, P2-29gb,P3,P4,P5, 
stiegras d12AIII,I=1,3m 16gb; stiegras d12AIII, I=1,0m 

30gb; aptveres d8AI,I=1,62m 12gb, enkurbloks E1, 
betons B25, sūknējams(objektā) m3   

4 Normat. Pamatu tranšejas un iekšpamatu aizbēršana pēc 
pamatu izbūves ar blietēšanu pa slāņiem, pievedamā 

minerālgrunts m3   

Izskatot Jūsu uzdotos jautājumus iepirkuma procedūrai 
"Dikļu estrādes tehniskā projekta izstrāde, būvniecība un 
autoruzraudzība", Kocēnu novada domes iepirkumu 
komisija skaidro: 
 
Konkursa noteikumi paredz, ka Pretendents  tehnisko 
piedāvājumu  sagatavo atbilstoši izstrādātajai tehniskajai 
koncepcijai par Dikļu Neikenkalna estrādes 
attīstību.(3.11. punkts) un to iesniedz atbilstoši 
noteikumu 5.1. punkta nosacījumiem, kas nosaka, 
ka Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši 
Tehniskai specifikācijai (2. Pielikums) un noteikumiem 
tehniskā piedāvājuma sagatavošanai.  
 
Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši 
noteikumiem pievienotajai finanšu piedāvājuma formai 
(3.pielikums) un būvtāmes formai Nr.2, kura   
pretendentiem sniedz priekšstatu par provizoriski 
veicamajiem būvdarbiem.   Pretendentam finanšu 
piedāvājums sagatavojams atbilstoši Pretendenta 
iesniegtajam tehniskajam piedāvājumam  (pielikums Nr. 
2), norādot iepirkuma līguma izmaksas  būvdarbu 
veikšanai.  Izmaksas tehniskā projekta izstrādei, 
būvdarbu veikšanai un autoruzraudzībai norādāmas 
iesniedzot Pretendenta parakstītu noteikumu pielikumu 
nr.1. 
Precīzus būvapjomus, iekļaujot visas nepieciešamās 
būvpozīcijas, iesniegs pretendents, kuram tiks piešķirtas 
līguma izpildes tiesības kopā ar izstrādāto būvprojektu, 
kā projekta ekonomisko sadaļu, iekļaujoties iepirkuma 
piedāvājumā paredzētajās būvizmaksās. 

Iepirkumu komisija vērtēs Pretendentu piedāvātā 
tehniskā projekta risinājumu un tā atbilstību Pasūtītāja 



5 Normat. Pamatu hidroizolācija 2 kārtās ruberoīda, bitumena 
mastika, ruberoīds m2   

    4. Soli -koku brusas     

3 Normat. Sienu karkasa dēļu apšuvums, krāsojums, zāģmateriāli 
50*50, apdares dēļi, būvkalumi, leņķi, dībeļi, skrūves 

3.5*42, krāsa Villa vai ekvivalents ar toni m2   

4 Normat. Kokmateriālu apstrāde ar antiseptiķi uz darvas bāzes m2   

     

3) Lūdzu precizēt mērvienību pozīcijai: 
5 

Normat. 
 Skatuves pamatu tranšejas rakšana ar minitraktoru, 
tehnikas noma 

m3/st 

 

4) Kur paredzēt tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības izmaksas? 

5) Lūdzu precizēt un papildināt apjomu sarakstu ar nolikumā sniegtajām norādēm: 

a) Aktieru un skatuves mākslinieku apkalpei paredzēt pergolas tipa pastāvīgas 
konstrukcijas, kas sezonas/ pasākumu laikā papildināmas ar vieglām sienu 
konstrukcijām (audekls, teltene, vieglas konstrukcijas, vienkārši montējami 
paneļi). (ja iesp ējams, tad sniegt skici un/vai aptuvenus izm ērus)  

b) Vieta un atbilstošas nestspējas segums dalībnieku autobusam, ja uzveduma 
organizācija paredz dalībnieku pārģērbšanos autobusā (nor ādīt vietu kur to 
paredzēt un aptuveno apjomu un risin ājumu, vai paradz ēto slodzi)  

    5. Jumta konstrukcija un segums skatuvei uz atz. 
68.40     

2 Normat. Kokmateriālu apstrāde ar antiseptiķi uz darvas bāzes m2   

izstrādātajai Neikenkalna attīstības koncepcijai ar  
atbilstoši  tehniskā projekta risinājumam paredzētajām 
realizējamo būvdarbu izmaksām.   
 Tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības 
izmaksas  piedāvājumā norādāmas, iesniedzot 
Pretendenta paraksttiesīgās personas parakstītu formu 
noteikumu 1.pielikums. 
 



c) Vienkāršas ģērbtuves uzvedumu dalībniekiem (~20-40 cilvēkiem, atsevišķas 
telpas sievietēm un vīriešiem). (ja iesp ējams, tad sniegt skici un/vai 
aptuvenus izm ērus)  

d) Uzvedumu dalībnieku apkalpošanai paredzēta piemērota novietne 
nepieciešamā skaita pārvietojamo tualešu izvietošanai (nor ādīt vietu kur to 
paredzēt un aptuveno apjomu un risin ājumu, vai paradz ēto slodzi)  

e) Elektrosadale, kas nodrošina atbilstošas jaudas pieslēguma iespējas 
skatuves aprīkojumam; Parka apgaismojuma vadību (sniegt nepieciešamo 
jaudas lielumu un piesl ēgšanās vietu)  

f) Vieta un atbilstošas nestspējas segums dalībnieku autobusam. Neliela 
apkopes inventāra noliktava (nor ādīt vietu kur to paredz ēt un aptuveno 
apjomu un risin ājumu, vai paradz ēto slodzi)  

g) Tiešā skatuves tuvumā jāparedz atbilstošas nestspējas pamatne 
izrāžu/pasākumu tehniskā nodrošinājuma un apkalpes/ montāžas transporta 
piekļuvei un stāvēšanai pasākumu laikā (sniegt aptuveno apjomu un 
risin ājumu, vai paradz ēto slodzi)  

h) Skatītāju vietu zonā un pārējā lauces daļā- slodzei atbilstošs pamatojums ar 
zāliena segumu un parka raksturam piemērotu celiņu tīklu. (sniegt celi ņa 
tīklu aptuveno apjomu un risin ājumu, vai paradz ēto slodzi)  

i) Projektējamai triju skatuvju grīdām un skatītāju  solu sistēmām  paredzēti 
KRINNER (vai ekvivalenti)  skrūvpāļu pamati (preciz ēt apjomu)  

j) Apdare cokolam- laukakmens plātnes (preciz ēt apjomu)  
k) Pieslēgums „Latvenergo” tīkliem, cokolstāvā akumulatori , ko iespējams 

izmantot jaudas iztrūkuma un atslēgšanās gadījumā (nor ādīt kvalit ātes 
pras ības akumulatoriem un to aptuvenu skaitu)  

l) teritorijas apgaismojums uz 5m augstiem balstiem saskaņā ar kopējo projekta 
dizaina ieceri paredzēts energoefektīvu (piem. LED) gaismas ķermeņu 
izmantojumu (preciz ēt apjomu un kvalit ātes pras ības)  

m) Ūdens apgāde paredzēta no vietēja dziļurbuma (esošs, vai 
jaunizb ūvējams?  

n) Lietus kanalizācija (sniegt aptuvenu apjomu)  
o) Projektā paredzēta  teritorijas drenāžas tīklu novadsistēma (sniegt aptuvenu 



apjomu)  

6) Vai starp skatītāju soliem (brusām) paredzēts zāliena segums? Ja nē, tad 

precizēt risinājumu un sniegt aptuvenu apjomu. 

7) Vai nav nepieciešams nostiprināt nogāzi ar ģeorežģi, vai ģeotekstilu? Ja jā, tad 

sniegt aptuvenu apjomu un materiāla kvalitātes prasības. 

 

 


