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ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM 

Atklātā konkursā  

„Rīgas Centrāltirgus revitalizācija - būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un 

būvdarbi”  

(id. Nr. RD PAD 2021/4) 

 

Jautājums: 

,,Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, vai Pretendents pareizi saprot, ka nolikuma punktā Nr. 

12.3.9.2. minētās prasības “vadījis kā atbildīgais būvdarbu vadītājs attiecīgās sadaļas 

darbus” ir domāts būvdarbu vadītājs, kurš pilsētas infrastruktūras būvniecības objektā ir 

vadījis sliežu ceļu izbūves vai pārbūves darbus? 

Pretendents norāda, ka iepirkuma līguma realizācijā sliežu ceļu būvdarbi ir veicami vienas 

būvatļaujas ietvaros ar ielas būvdarbiem, līdz ar to nav pamatota prasība kvalifikācijas 

prasībās iekļaut divus atbildīgos būvdarbu vadītājus.” 

Atbilde: 

pasūtītājs informē, ka 2021. gada 20. septembrī veicis Konkursa nolikuma 

12.3.9.2 apakšpunktā  grozījumus, dzēšot vārdu ,,atbildīgais”. Pasūtītājs apstiprina, ka ar 

Konkursa nolikuma 12.3.9.2. apakšpunktā minēto prasību ir domāts būvdarbu vadītājs, kurš 

pilsētas infrastruktūras būvniecības objektā ir vadījis sliežu ceļu izbūves vai pārbūves 

darbus. 

Jautājums: 

,,Ņemot vērā to, ka Latvijas Dzelzceļnieku Biedrības (LDzB) Sertificēšanas Centrs (SC) 

saskaņā ar 20.03.2018. MK noteikumiem Nr. 169 “Būvspeciālistu kompetences 

novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un 20.02.2020. “Profesionālās 

kvalifikācijas prasības Dzelzceļa inženiertehnisko būvju būvspeciālistiem” izdod 

sertifikātus arī nereglamentētajā nozarē “Tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšana”, kā arī 

to, ka šajā projektā kā dzelzceļa sliežu ceļi domāti tieši tramvaja sliežu ceļi, lūdzam 

Pasūtītāju nolikuma 12.3.9.1. punktu mainīt sekojošā redakcijā: “12.3.9.1. kuram ir 

būvprakses sertifikāts dzelzceļu sliežu būvdarbu vadīšanā un/vai sertifikāts tramvaja sliežu 

ceļu būvdarbu vadīšanā”.  

Vai arī lūdzam apstiprināt, ka 12.3.9. punkta prasības var izpildīt arī speciālists, kuram ir 

sertifikāts “Tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšana”, bet nav sertifikāts “Dzelzceļa sliežu 

ceļu būvdarbu vadīšana”.” 

Atbilde: 

pasūtītājs norāda, ka 2021. gada 20. septembrī veikti grozījumi Konkursa nolikumā, 

papildināts Konkursa nolikuma 12.3.9. apakšpunkts ar vārdiem ,,vai tramvaja sliežu ceļu” 

un 12.3.9.1. apakšpunkts ar vārdiem ,,un/vai sertifikāts tramvaja sliežu ceļu būvdarbu 

vadīšanā”. Pasūtītājs apstiprina, ka Konkursa nolikuma 12.3.9. apakšpunkta prasības var 

izpildīt speciālists, kuram ir sertifikāts tramvaja sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā, bet nav 

sertifikāts dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā. 

 


