Jautājumi un atbildes par atklāto konkursu „Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupu
vienkāršotā atjaunošana”, ID Nr. VND 2018/1K/ERAF
1) Jautājums: Būvdarbu apjomos parādās atzīmes skatīt lapās AR-15; AR-16; AR-17;
Projekta sadaļā AR tādu rasējuma lapu nav.
Atbilde: BA kļūda – lapas aizstātas ar AR-10,11,12 (AR-10(15); AR-11(16); AR-12(17))
2) Jautājums: Būvdarbu apjomos un specifikācijā sijas sastiprina ar bultskrūvi M-10 Bet
rasējumā lapā ARD-09 parādīta bultskrūve M-16. Manuprāt Lapa ARD-08 neatbilst
projektam. Varbūt domāta kaut kur citur?
Atbilde: BA ieviesusies drukas kļūda, izvēlēties bultskrūves M-16.
3) Jautājums: Nesaprotams kāds biezums ir paredzēts grīdas siltināšanai( b=50-70) Vai
jāpieņem vidējais.Vai ar putuplastu ir domāts līdzināt grīdas?
Atbilde: Esošās grīdas jāveido vienā līmenī ar gaiteņu grīdām, Projektā norādītā putu
polistirola biezums atkarīgs no reālās situācijas pēc grīdas demontāžas. Ar tā biezuma izvēles
palīdzību iespējams variēt ar grīdas līmeņa biezumu un Projektā norādīto grīdas “pīrāgu”
pielaist gaiteņa grīdas līmenim, lai būtu iespējams Estrich grīdu ieklāt tai pieļaujamā biezumā.
4) Jautājums: Vai visās šahtās jāparedz ugunsdrošās lūkas ugunsdrošā reģipša sienās un kāda
biezuma reģipsis domāts? Apjomos nav minētas kādas revīzijas lūkas. Parastās lūkas ir
krietni lētākas.
Atbilde: Ugunsdrošās sienās paredzēt ugunsdrošās lūkas (visās šahtās). Reģipša biezums
standarta - 12.5 mm, Projektā skatīt 1 vai 2 kārtās.
5) Jautājums: Nav saprotams ,cik aprēķināt škēršojuma vietas inženiertīkliem? Apjomos
minētas tikai četras . Dabā varētu un būs krietni vien vairāk. Rasējumi ARD 2-ARD-5.
Atbilde: Skat. Lapu AR-02, sadaļu par ugunsdrošajiem blīvējumiem: piezīmi – skaitu precizēt
uz vietas.
6) Jautājums: Rasējuma lapā AR-09 arhitekta izvēlētie toņi S1060-G30Y un 1070-Y WC
laminētām starpsienām 24mm biezumā nav pieejami. Vai iespējami citi toņi?
Atbilde: Laminātus piedāvā un ražo dažādas firmas, un krāsu gammas ļoti atšķiras. Norādītais
NCS tonis jāuztver kā vadlīnija, drīkst izvēlēties pēc iespējas tuvāku lamināta toni norādītajam
NCS tonim.
7) Jautājums: .Nav saprotams no kāda materiāla ir jāpiedāvā WC papildaprīkojumu(
plastmasas vai nerūsoša metāla).
Atbilde: NT ir saīsināts apzīmējums nerūsējošajam tēraudam. Respektīvi, WC
papildaprīkojums jāpiedāvā nerūsējošā tērauda.
8) Jautājums: Vai grīdlīstes nepieciešamas izmēros kā prasīts rasējumā AR-06 proti 30*100.
Vai iespējami citi izmēri? Tādas ir speciāli jāizgatavo.
Atbilde: Iespējams izvēlēties arī izmēru 16x95. Citi izmēri nav pieļaujami.

