
Par atklātu konkursu 

“ŪDENSVADA PĀRBŪVE RĪGĀ, JAUNCIEMA GATVĒ, POSMĀ NO EMMAS IELAS 

LĪDZ MĪLGRĀVIM”  

(identifikācijas Nr.RŪ-2021/222)  

 

Rīgā, 2022.gada 24.janvārī 

 

Papildu informācija Nr.4 

 

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta 

konkursa “Ūdensvada pārbūve Rīgā, Jaunciema gatvē, posmā no Emmas ielas līdz Mīlgrāvim” 

(identifikācijas Nr.RŪ-2021/222, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu: 

 

1.jautājums:  

Gan Lokālā tāmes Nr.1: Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas. Ārējie ūdensvada tīkli  95. 

pozīcijā “Projektējamās apvalkcaurules De630” 52.1m izbūvē, gan UKT-6 Pārbūvējamā ūdensvada 

garenprofila rasējumā, saprotam darba apjomu no UM-2 mezgla līdz UM-4 mezglam. Taču UKT-2 

Ģenerālajā plānā ar pārbūvējamo ūdensvada tīklu redzama šī Projektējamās apvalkcaurules De630 

izbūve no UM-3 mezgla līdz UM-4 mezglam 48.15m. Lūdzu precizēt Projektējamās apvalkcaurules 

De630 izbūves apjomu. 

 

1.atbilde: 

 Apvalkcauruli nepieciešams izbūvēt no UM-4 līdz mezgla UM-3 aizbīdnim, aiz aizbīdņa 

paredzēti līkumi. 

 

2.jautājums:  

Nolikuma 1. pielikumā “Tehniskās specifikācijas – darbu uzdevuma”, 2.16 punktā “Esošo 

komunikāciju uzturēšana”, norādīts: “kad Būvdarbu veicējs Būvdarbu laikā izraisa ilglaicīgu 

komunikāciju darbības pārtraukumus, viņam jānodrošina pagaidu risinājumi, lai garantētu 

komunikāciju darbības nepārtrauktību”. Lūdzu skaidrot, vai Būvdarbu veicējam posmā no UM-1 

mezgla līdz UM-21 mezglam būvdarbu laikā jāparedz pagaidu ūdensvada izbūve, lai nodrošinātu 

komunikāciju darbības nepārtrauktību. Vai arī esošā ūdensvada patērētāji no atzariem UM-1 mezgla 

un UM-2 mezgla saņem alternatīvu ūdensapgādes pieslēgumu un Būvdarbu veicējam nav 

jānodrošina šo komunikāciju darbības nepārtrauktību. 

 

2.atbilde: 

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina ūdensvada darbības nepārtrauktība, posmā ŪM-20 – 

ŪM-6 – ŪM-21, visā būvdarbu veikšanas periodā. 

Nepieciešamo tehnoloģisko pārslēgumu veikšanai ir pieļaujami īslaicīgi ūdens padeves 

pārtraukumi, to iepriekš saskaņojot. 

 

3.jautājums:  

Lokālā tāmes Nr.1: Specializētie darbi - ārējie tīkli, sistēmas. Ārējie ūdensvada tīkli 27. pozīcijā 

“Adapteris dzelzsbetona caurulei D830”  un 32. pozīcijā ”Tērauda pagaidu noslēgatloks DN800 ar 

iestrādāto DN200 pievienojumu” norādīti tikai  pa 1 gb., taču lai izbūvētu pagaidu ūdensvada 

pieslēgumus DN830 dzelzbetona caurulei atbilstoši Būvdarbu ģenerālplāna DOP-2 un DOP-3 abas 

šis lokālo tāmju pozīcijas nepieciešamas pa 2 gb. Lūdzu precizēt tāmē norādīto apjomu. 

 

3.atbilde: 

Pieslēguma vieta pie DN830 ir viena, otrā (UM-21) - uzstādīts DN500 aizbīdnis un 

pieslēgumu pagaidu ūdensvadam nepieciešams izbūvēt pie aizbīdņa. 
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4.jautājums:  

Ņemot vērā, ka liela daļa trases jābūvē gar esošo ūdensvadu, kurš starp esošā dzelzsbetona 

ūdensvada D830 un jaunbūvējamā ķeta ūdensvada D600 asīm attālums ir tikai 1.9m (pēc tranšejas 

izrakšanas ap 0,6-0.8m), tad, lūgums precizēt par esošā ūdensvada stāvokli – vai tas ir apmierinošā 

stāvoklī un darbus iespējams veikt atbilstoši DOP-2 lapā norādītajam griezumam B-B, paredzot, ka 

esošais ūdensvads ir pietiekami labā stāvokli un pielietotā tehnoloģija neveicinās tā sabrukšanu?. 

 

4.atbilde: 

Esošais ūdensvads ir apmierinošā darba stāvoklī. Pretendentam jāizvērtē plānotās 

pielietojamās tehnikas vienības un risinājumi darbu veikšanai. 

 


