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JAUTĀJUMS: Gar 5. stāvā telpu griestiem ir izvietotas čuguna caurules, kuras paredzētas 
kanalizācijas vēdināšanai. Vai esošās čuguna caurules ir jānomaina pret plastmasas vai jāsaglabā 
esošā stāvoklī?  

ATBILDE: Gar 5. stāvā telpu griestiem izvietotās čuguna caurules bija paredzētas nokrišņu 
novadīšanai no plakanā jumta pirms ēkas jumta pārbūves uz divslīpņu jumtu. Tās nav kanalizācijas 
vēdināšanas caurules. Lūdzu paredzēt šo cauruļu demontāžu un caurumu aizdarīšanu. Kopskaitā 6 
caurules; katra 6 m gara. Cauruļu diametrs ir 10 cm. 

 

JAUTĀJUMS: Vai kanalizācijas izbūvi gar 4. stāva griestiem varēs veikt darba laikā, iepriekš 
saskaņojot ar pasūtītāju?  

ATBILDE: Jā, kanalizācijas izbūvi gar 4. stāva griestiem varēs veikt darba laikā, iepriekš saskaņojot 
darbu izpildes laiku ar pasūtītāju. 

 

JAUTĀJUMS: 2. kārtas ietvaros ir paredzēts izbūvēt Dūmu un karstuma izvadīšanas ventilācijas 
sistēmu montāža ēkas pārējo stāvu robežās. Vai darbus varēs veikt darba laikā?  

ATBILDE: Jā, dūmu un karstuma izvadīšanas ventilācijas sistēmu montāžu ēkas pārējo stāvu robežās 
varēs veikt darba laikā, iepriekš saskaņojot darbu izpildes laiku ar pasūtītāju. 

     

JAUTĀJUMS: Lūdzu skaidrot par piekļuves kontroles vadības blokiem abās būvniecības kārtās. 
Apjomos minēts kopā pa abām kārtām 16 vadības bloki (esošs). Apsekojot objektu, izdevās ieraudzīt 
tikai 1 kontrolētas durvis. Lūdzu skaidrot kāda ražotāja un tipa ir šis kontrolieris? Cik kontrolieri ir 
jāpārvieto un cik ir jāuzstāda jauni un kuras durvis paredzēts ar tiem aprīkot?  

ATBILDE:	  Lūdzu vadīties pēc dokumenta Izmaiņas būvdarbu apjomu tāmēs (06.02.2018.);  
punkti 9) un 10). Jūsu minētās “1 kontrolētas durvis” un tām uzstādīto/esošo piekļuves aparatūru nav 
paredzēts mainīt vai pārveidot. Projektā paredzēts uzstādīt papildus 16 jaunus vadības blokus 
saskaņā ar atbilstošo projekta dokumentāciju. Lūdzu skatīt rasējumus PK-02, PK-03. 
 

JAUTĀJUMS: Lūdzu skaidrot vai esošajam Esmi FX panelim ir brīva pieslēguma vieta 5. stāva 
cilpai? Vai cilpu kontrolieris jāiekļauj izmaksās?  

ATBILDE:	  Lūdzu vadīties pēc dokumenta Izmaiņas būvdarbu apjomu tāmēs (06.02.2018.);   
punkti 7) un 8). 
 

JAUTĀJUMS: Linoleja segumam jāparedz uzlocīšana uz sienas, vai jāietver uzlocījuma profils 
iekšējam stūrim?  

ATBILDE: Linoleji nav jāuzloka uz sienas, bet jāparedz atbilstošas linoleju grīdlīstes uz sienas. 
Lūdzu vadīties pēc dokumenta Piegādātāju 23.01.2018. jautājumi un atbildes. Atbilde uz 8. 
jautājumu. 

 

JAUTĀJUMS: Strāvu vadošajam Forbo SD linolejam (flīzes 615*615mm) šuves kausējam? Vai 
paredzam vara lentas iestrādi un zemējuma pieslēgšanu?  



ATBILDE: Linolejs jāieklāj atbilstoši piegādātāja instrukcijai. Nav jāparedz vara lentas iestrāde un 
zemējuma pieslēgšanu. 

 

JAUTĀJUMS: Vai ir specificēts G1 linolejs (ar ķīmisku noturību) 136,50m2? vai piemērojam 
pamatmasas linoleju Forbo Sarlon 15db? 

ATBILDE: G1 linolejs nav īpaši specificēts. Tas var būt Forbo Sarlon 15 db. 

 


