
ATBILDES UZ 
apspriedes ar piegādātājiem pirms atklāta konkursa  

"Priekules novada lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai" izsludināšanas 
DALĪBNIEKU JAUTĀJUMIEM 

 

1. Grāvju būvniecības procesā izmantojamajai tehnikai ir jāatrodas ceļa pusē vai ir pieļaujama arī 
pilnīga vai daļēja tehnikas novietošana uz ceļam piegulošajām zemēm? Vai ir iegūti attiecīgi 
saskaņojumi no ceļiem piegulošo zemju īpašniekiem vai arī tas ir jādara būvniekam? 

Saskaņoti ir tikai būvprojekta gala risinājumi. Darbu veikšanas procesa nianses būvuzņēmējam pašam ir 
jāsaskaņo ar piegulošo zemju īpašniekiem. 

2. Vai topogrāfiskā uzmērīšana (izpildmērījumi) ir jāveic būvniekam? 

Izpilduzmērījumi ir jāveic būvniekam. 

3. Pozīcija “Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana” darbu daudzuma sarakstos  - vai tā ir 
esošo inženierkomunikāciju uzmērīšana? 

Šis darbs ietver izpilduzmērījumu veikšanu visām izbūvētajām konstrukcijām, ieskaitot 
inženierkomunikācijas. 

4. Vai atbērtņu vietas izvēlas būvnieks vai tās norāda pasūtītājs? 

Atbilstoši projektos noteiktajam: “Atbērtnes vietu citiem materiāliem (sāngrāvju izraktā grunts, akmeņi, 
u.c.) izvēlas būvuzņēmējs, pirms tam to saskaņojot ar zemes īpašnieku. Saskaņošana ar zemes īpašnieku 
pirms darbu veikšanas veicama arī tad, ja tiek veikta materiālu izlīdzināšana uz vietas pie objekta.” 

Papildus šim būvdarbu iepirkuma dokumentācijā plānots norādīt arī Pasūtītāja piedāvāto atbērtnes vietu 
katra pārbūvējamā ceļa tuvumā. Būvuzņēmējam būs iespēja izvēlēties sev piemērotāko risinājumu no 
šiem diviem. 

5. Kā jārīkojas  ar esošajām caurtekām – tās paliek būvnieka rīcībā vai nododamas pasūtītājam? 

Atbilstoši projektos noteiktajam: “Atgūtais vai demontētais izmantojamais materiāls nododams 
Pasūtītājam, nogādājot uz Pasūtītāja norādīto atbērtni.”  

Tālāk izmantojamās caurtekas paliek pasūtītāja/īpašnieka rīcībā, tās būvniekam, saskaņojot ar Pasūtītāju, 
jānogādā uz Pasūtītāja norādīto vietu attiecīgā pagasta robežās. 

6. Kā jārīkojas ar būvobjektā esošajiem kokiem un krūmiem – tos patur būvnieks vai tie nododami 
pasūtītājam vai piegulošās zemes īpašniekam? Ja koki/krūmi nododami pasūtītājam/piegulošās 
zemes īpašniekam, kur tie novietojami un vai tie ir kaut kā sagatavojami (atzarojami, sagarināmi 
u.c.)?  

Atbilstoši projektiem: “Projekta realizācijai nocērtami visi krūmi, kas traucē grāvju rakšanai un kas 
atrodas uz nogāzēm un 0.5 m no tām. Kokus nocirst atbilstoši plānā norādītajam. Pirms šādu koku 
ciršanas izsaukt piegulošo zemju īpašniekus un precizēt ceļa zemes nodalījuma joslas robežu dabā. Pirms 
likvidēšanas darbiem apsekot augus kopā ar Pasūtītāja pārstāvi un pieņemt galīgo lēmumu. Kokmateriāls, 
kas nocirsts privātīpašumā, nododams zemes īpašniekam, aizvedot uz īpašnieka norādīto vietu. 



Būvuzņēmējam ņemt vērā, ka atsevišķiem kokiem ir vairāki stumbri. Darbu daudzumu sarakstā uzskaitīts 
celmu skaits. Celmu laušanu veikt tikai tiem kokiem, kas traucē grāvju tīrīšanai un rakšanai.” 

Koki, kas nocirsti privātīpašumā vai pašvaldības īpašumā, nododami zemes gabala īpašniekam aizvedot 
uz norādīto vietu. Kokiem jābūt atzarotiem un sagarinātiem.  

7. Pozīcija “Robežzīmju atjaunošana” darbu daudzuma sarakstos – vai ar to domāta kupicu 
atjaunošana? Ja tā, tad šī pozīcija būtu iekļaujama līgumā un darbu daudzuma sarakstā nebūtu 
norādāma.  

Ar šo ir domāta visa veida robežzīmju atjaunošana, ne tikai kupicu. 

Atbilstoši projektam: “Projektējamā posmā saudzēt ģeodēziskos punktus un zemes gabalu robežzīmes. 
Punktus un robežzīmes atzīmēt ar stabiņiem un košas krāsas lentām. Ja kupica atrodas grāvja zonā, 
sertificētam mērniekam veikt punkta uzmērīšanu. Kupicu norakt, izveidot grāvi, izbūvēt caurteku un 
atjaunot kupicu līdzšinējā vietā.” 

Darāmo darbu daudzumu sarakstā atjaunojamo robežzīmju skaitā norādītās tikai tās robežzīmes, kuras 
projekta ietvaros paredzēts atjaunot. 

Vai būvmateriāla pozīcija darāmo daudzumu sarakstā — “Salizturīgās kārtas būvniecība 30 cm 
biezumā (k filtrācijas ≥1m/dnn)” — izteikta pareizi?  Ja pieņem, ka salizturīgā materiāla 
raksturlielums nosakāms un mērāms ar granulometriju, vai tad pareizāk tāmē nebūtu norādāma 
materiāla marka (maisījuma apzīmējums), nevis filtrācijas koeficients, kas būtu raksturlielums 
filtrējošai jeb drenējošai materiālu kārtai? 

Filtrācija ir kā papildnosacījums. Būvuzņēmējam jāpierāda, ka materiāls, kas tiks izmantots, būs ne tikai 
ar atbilstošu granulometriju, bet arī filtrējošs. 


