
NORAKSTS 

Atklāta konkursa 

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas iela 22, Olaine energoefektivitātes 

paaugstināšana”   
(iepirkuma IDN: AS OŪS 2018/4) 

 

Konkursa komisijas sanāksmes 

PROTOKOLS Nr.2 

Olainē, Kūdras ielā 27        2018.gada 12.martā  

DARBA KĀRTĪBA 
 

1. Par papildus informācijas sniegšanu  

 

Sanāksmē piedalās:   

Konkursa  komisijas priekšsēdētājs Viesturs Liepa - AS “Olaines ūdens un siltums” valdes loceklis. 

Konkursa komisijas locekļi: 

 Mārcis Mazurs - AS „Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētājs; 

Tamāra Levicka – AS „Olaines ūdens un siltums” finanšu direktore. 

Protokolē – AS “Olaines ūdens un siltums” projektu vadītāja Ilze Bērziņa. 

 

Konkursa komisija izveidota ar AS “Olaines ūdens un siltums” valdes priekšsēdētāja Mārča Mazura 

2018.gada 8.februāra rīkojumu Nr.41 (kopija pielikumā). 

 

Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, Olaines novads, LV-2114, vienotais 

reģistrācijas Nr.50003182001. 

 

Iepirkuma priekšmets: 

 Piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas iela 22, Olaine energoefektivitātes 

paaugstināšana, saskaņā ar atklāta konkursa Nr. AS OŪS 2018/4 nolikumu. 

 Atklātu konkursu veic Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības 

programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi" noteikto energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu ietvaros (projekta DME 0000220). 

 

1.p. 

Par papildus informācijas sniegšanu 

 

Iepirkuma komisija 09.03.2018. elektroniski nolikumā norādītās kontaktpersonas e-pastā 

viesturs.liepa@ous.lv ir saņēmusi jautājumu no ieinteresētā piegādātāja par iepirkuma nolikuma prasībām 

(e-pasta izdruka protokola pielikumā). 

 

1. Ieinteresētā piegādātāja uzdotais jautājumi: 

 

1.1. Lokālā tāme Nr.3, Fasādes sienas apdares darbi, Logu starpailu daļas izlīdzināšana vienā līmenī 

ar fasādi, S5  (projekta lapa AR-12), poz.35, Starpaiļu sienas S5 gruntēšana, siltināšana līmējot 

ROCKWOOL akmens vate FRONTROCK MAX E  λ≤0.036 W/(Kxm²) plāksnes 80mm 

biezumā stiprinot ar dībeļiem - nav ielikti materiāli: a)  grunts OSB lokšņu gruntēšanai, b) 

līmjava fasādes vates pielīmēšanai. 

 

1.2. Lokālā tāme Nr.3, Fasādes sienas apdares darbi, Logu starpailu daļas izlīdzināšana vienā līmenī 

ar fasādi, S5  (projekta lapa AR-12) - tāmē nav paredzēta šo sienu siltinājuma armējošs un 

dekoratīvais apmetums; 

 

1.3. Lokālā tāme Nr.3, Fasādes sienas apdares darbi, Fasādes logu ailu augšējās un sānu plākšņu 

siltināšana, S2  (projekta lapa AR-11): poz.36 darba daudzums sastāda 1037,24 m2, poz.37 un 

poz.38 darba daudzumi sastāda 1140,96 m2. 

 

 

 

 



 2 

2. Pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 1.12.2.punktu, iepirkuma komisija sniedz sekojošu 

atbildi: 

 

2.1. Lokālā tāmes Nr.3 “Fasādes sienas apdares darbi” sadaļas “Logu starpaiļu daļas izlīdzināšana 

vienā līmenī ar fasādi, S5  (projekta lapa AR-12)” pozīcijas Nr.35 “Starpaiļu sienas S5 

gruntēšana, siltināšana līmējot akmens vate Linio15 λ≤0.037 W/(Kxm²) plāksnes 80mm 

biezumā stiprinot ar dībeļiem” nosaukumā  radusies teksta kļūda. Šinī pozīcijā akmens vate nav 

jālīmē, to stiprina ar dībeļiem, kas paredzēti kokam; 

 

2.2. Lokālā tāme Nr.3 “Fasādes sienas apdares darbi” sadaļa “Logu starpailu daļas izlīdzināšana 

vienā līmenī ar fasādi, S5  (projekta lapa AR-12)” paredzēta tikai fasāžu izlīdzināšana. Papildus 

norādām, ka pēc šī slāņa ir paredzēts siltinājuma slānis S1 ar armējošo un dekoratīvo apmetumu, 

līdz ar to siltinājuma slānis S5 nav jāarmē.  

 

2.3. Lokālā tāme Nr.3 “Fasādes sienas apdares darbi” sadaļas “Fasādes logu ailu augšējās un sānu 

plākšņu siltināšana, S2  (projekta lapa AR-11)” pozīcijas Nr.36 “Loga ailu augšējās un sānu 

plākšņu S2 gruntēšana, siltināšana līmējot akmens vates  λ≤0.037 W/(Kxm²) plāksnes δ=50 mm 

ar līmjavu līdz 260mm platumā” darba apjoms norādīts metros, ņemot vērā aiļu perimetru. 

Savukārt pozīcijas Nr.37 “Armējošo stikla šķiedras sietu 160g/m2 stiprināšana vienā kārtā un 

izlīdzināšana ar līmjavu logu aiļu augšējām un sānu plāksnēm S2 līdz 260mm platumā” un 

pozīcijas Nr.38 “Logu aiļu augšējās un sānu plākšņu S2 līdz 260mm platumā apmēšana ar 

gatavu tonētu akrila apmetumu” siltinājuma un armējošā sieta apjoms norādīts kvadrātmetros. 

Armējošajai kārtai, sietu pārlaidumu dēļ un ierēķinot nelielu siltinājuma plaknes palielināšanos 

par armējuma un dekoratīvā apmetuma tiesu stūros, pielāgots koeficients 1,1.    

 

 

Pielikumā: 

1) No ieinteresētā piegādātāja saņemtā e-pasta izdruka un komisijas nosūtītā atbilde.  

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs         V.Liepa   

 

 

Iepirkuma  komisijas locekļi:              M.Mazurs 

 

 

        T.Levicka   

 

 

 

 

 

Protokolēja           I.Bērziņa  

 


