
1 
 

APSTIPRINĀTS 

Rīgas domes  

Pilsētas attīstības departamenta 

 Iepirkuma komisijas 

2021. gada 28. septembra sēdē, 

protokols Nr. 5 

 

ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM 

atklātā konkursā  

„Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšana un saistītās infrastruktūras būvniecība”  

(id. Nr. RD PAD 2021/13) 

 

Jautājums: 

,,Vai uz Atklāta konkursa “Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšana un saistītās 

infrastruktūras būvniecība”, ID Nr. RD PAD 2021/13, būvdarbu veikšanu ir attiecināms 

Rīgas domes 2000.gada 28.decembra lēmums Nr.9207 ,,Par maksu par transporta būvju 

izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un 

inženierkomunikāciju aizsardzības zonās”?  

Ja būvdarbu veicējam būs jāveic maksājums par transporta būvju lietošanu pamatojoties 

uz Noteikto maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano  

līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās, 

piemērojot koeficientus atkarībā no ielas kategorijas un ielas seguma vecuma, lūdzam 

pasūtītāju norādīt izmantojamo koeficientu vērtības.” 

Atbilde: 

Pasūtītājs paskaidro, ka, balstoties uz Rīgas domes 2000. gada 38. decembra saistošo 

noteikumu Nr. 106 ,,Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” 

1.7.2. apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Rīgas domes 2000. gada 28. decembra lēmuma 

Nr. 9207 ,,Par maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano 

līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās” 

2.3. apakšpunktu, pirms projekta ,,Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšana un 

saistītās infrastruktūras būvniecība” ietvaros veicamo būvdarbu uzsākšanas Rīgas dome 

izdos lēmumu  par atbrīvošanu no Rīgas domes 2000. gada 28. decembra lēmuma 

Nr. 9207 ,,Par maksu par transporta būvju izmantošanu (lietošanu) Rīgas ielu sarkano 

līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās” 

1. punktā noteiktās maksas par transporta būvju izmantošanu Rīgas ielu sarkano līniju 

robežās būvkomersantus, kuri veic Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšanas un 

saistītās infrastruktūras izbūves darbus, un atļauju bez maksas līdz būvdarbu 

noslēgumam izmantot (lietot) transporta būvju elementus.   

Jautājums: 

,,Atklātā konkursa “Mūkusalas ielas krastmalas nostiprināšana un saistītās 

infrastruktūras būvniecība”  būvdarbu apjomu sarakstā norādīts, ka jāveic granīta 

bruģakmens izbūve atdalošajām drošības joslām ar Granīta bruģakmeni (kalts, pelēkas 

(33%), baltas (33%), melnas (33%) krāsas, 10x10x10 cm, h=10 cm). Savukārt 

tehniskajā projektā (Griezumos) norādīts, ka Granīta bruģakmens segums jāizbūvē no 

granīta bruģakmens h=5cm.  

Lūdzam pasūtītāju precizēt izmantojamā granīta bruģakmens izmērus.” 



 
 

2 
 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka atdalošo joslu granīta bruģakmens izmēri ir 10x10x10 cm, 

h=10 cm. 

Jautājums: 

,,Darbu daudzumu sarakstā pie vairākiem demontāžas darbiem norādīts, ka demontētais 

materiāls jānogādā uz pasūtītāja noliktavu, bet nav norādīts attālums līdz pasūtītāja 

noliktavai.  

Lūdzam pasūtītāju precizēt pasūtītāja noliktavas adresi – vietu, uz kurieni nepieciešams 

nogādāt demontētos materiālus.” 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka demontēto derīgo materiālu nogādes izmaksas nepieciešams 

aprēķināt Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās. Piemēram, esošo derīgo 

margu posmus būs nepieciešams nogādāt uz Varoņu iela 13A, esošo derīgo granīta 

balstu un margu posmu būs nepieciešams nogādāt uz Vienības gatvi 20. Papildus 

Pasūtītājs paskaidro, ka nederīgiem demontētajiem materiāliem nepieciešams paredzēt 

utilizēšanu. 

Jautājums: 

,,Iepirkuma nolikuma 9.2.punktā noteikts sekojošais: Finanšu piedāvājumā 

Pretendentam jāsagatavo Lokālās tāmes, Kopsavilkuma aprēķini un Būvniecības 

koptāme saskaņā ar Būvdarbu apjomu sarakstā (Tehniskās specifikācijas 2. pielikums) 

norādīto informāciju un jāaizpilda Nolikuma 11. pielikums - Finanšu piedāvājums, 

norādot vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata. 

Jautājums: Vai ar to domāts, ka tāme jāsagatavo atbilstoši LBN 501-17? Ja tā, tad 

lūdzam precizēt, atbilstoši kādiem šī normatīva pielikumiem jāsagatavo piedāvājuma 

tāme.” 

Atbilde: 

Pasūtītājs informē, ka tāme jāsagatavo atbilstoši LBN 501-17 un tā 5., 6. un 

7. pielikumam. 

 


