
APSTIPRINĀTS 

Rīgas domes  

Pilsētas attīstības departamenta 

 Iepirkuma komisijas 

2021.gada 10.augusta sēdē, 

protokols Nr.3 

 

ATBILDES UZ POTENCIĀLO KANDIDĀTU UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM 

slēgtā konkursā  

„Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica saistītās pilsētas centra 

infrastruktūras būvprojektu izstrāde un būvniecība”  

(id. Nr. RD PAD 2021/7) 

 

Nr.p.k. Jautājums 

1. 

Nolikuma 7.5.18. punkts izvirza prasību speciālistam Būvprojekta 

izstrādē Hidrotehnisko būvju projektētājam: (7.5.18.1. apakšpunkts) 

kuram ir būvprakses sertifikāts hidrotehnisko būvju projektēšanā.   

Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 20. marta noteikumiem Nr. 169 

„Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses 

uzraudzības noteikumi” tiek sertificēti speciālisti gan hidrotehnisko 

būvju, gan ostu un hidrotehnisko būvju projektēšanā.  

Arī nolikuma 7.5.8. punktā ir paredzēts, ka kandidāts kā hidrotehnisko 

būvju būvdarbu vadītāju var piesaistīt personu, kurai ir būvprakses 

sertifikāts hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā vai ostu un jūras 

hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā.  

Lūdzam apstiprināt, ka, lai kvalificētos nolikuma 7.5.18. punkts izpildē, 

kandidāts var piesaistīt personu, kurai ir būvprakses sertifikāts 

hidrotehnisko būvju projektēšanā vai ostu un jūras hidrotehnisko būvju 

būvdarbu projektēšanā.   

Atbilde 

 Pasūtītājs apstiprina, ka, lai kvalificētos Konkursa nolikuma 

7.5.18. apakšpunkta izpildē, kandidāts var piesaistīt personu, kurai ir 

būvprakses sertifikāts hidrotehnisko būvju projektēšanā vai ostu un jūras 

hidrotehnisko būvju būvdarbu projektēšanā. 

2. 

Jautājums 

Nolikuma 7.4.5. punkts izvirza prasību Kandidātam – iepriekšējo 5 

(piecu) gadu (2016., 2017., 2018., 2019., 2020. un 2021. gads līdz 

pieteikuma iesniegšanai) laikā ir sekmīgi pabeidzis (pabeigti būvdarbi un 

objekts nodots ekspluatācijā) būvdarbus vismaz 1 (vienā) tilta izbūves vai 

pārbūves objektā.  

Praksē ir gadījumi, kad objekts tiek nosaukts kā ceļa izbūve vai pārbūve, 

bet šī paša objekta (līguma) ietvaros, vienlaikus ar ceļa izbūvi vai pārbūvi 

tiek veikta arī tilta izbūve vai pārbūve.   

Lūdzam apstiprināt, ka, lai kvalificētos nolikuma 7.4.5. punkts izpildē, 

Kandidāts ir tiesīgs  norādīt autoceļa izbūves vai pārbūves objektu, kura 

ietvaros veikti tilta izbūves vai pārbūves darbi. 

Atbilde 

Pasūtītājs apstiprina, ka kandidāts Konkursa nolikuma 7.4.5. apakšpunktā 

izvirzīto kvalifikācijas prasību var apliecināt arī ar pieredzi autoceļa 
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izbūves vai pārbūves objekta ietvaros, kurā ir izbūvēts vai pārbūvēts 

vismaz 1 (viens) tilts. 

3. 

Jautājums 

Nolikuma 7.5.21. punkts izvirza prasību speciālistam Būvprojekta 

izstrādē Sliežu ceļu daļas projektētājam: (7.5.21.1. apakšpunkts) kuram ir 

būvprakses sertifikāts ceļu vai tiltu projektēšanā.  

Lūdzam precizēt nepieciešamo būvprakses sertifikāta sfēru – vai 

būvprakses sertifikāts sliežu ceļu projektēšanā nav nepieciešams? 

Atbilde 

Pasūtītājs norāda, ka Sliežu ceļa daļas projektētājam nepieciešams 

būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā vai dzelzceļa sliežu ceļu 

projektēšanā. Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi Konkursa 

nolikuma 7.5.21. apakšpunktā. 

 Jautājums 

4. 

Nolikuma 7.5.6. punkts izvirza prasību speciālistam Projekta vadītājs – 

uzņēmēja pārstāvis. Projekta vadītāja statuss Latvijā īstenotiem 

Līgumiem nav raksturīgs. Atšķirībā no Atbildīgā būvdarbu 

vadītāja (skatīt Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu 

Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 100. punktu), Projekta vadītāja 

pienākumu apjoms un saturs Latvijas normatīvajos aktos nav 

nodefinēts.    

Līdz ar ko praksē tiek saprasts, ka „Atbildīgais būvdarbu vadītājs” un 

„Projekta vadītājs” ir viena un tā pati persona.   

Ņemot vērā iepriekš minēto un, vadoties no nolikuma 7.5.3. punkta, 

lūdzam apstiprināt, ka:  

1) nolikuma 7.5.7. punktā minētais speciālists (Atbildīgais darbu 

vadītājs – Ceļu būvdarbu vadītājs) vienlaikus var veikt arī nolikuma 

7.5.6. punktā minētā speciālista (Projekta vadītājs – uzņēmēja pārstāvis) 

pienākumus;   

2) 7.5.7. punktā minētajam speciālistam, kurš vienlaikus pildīs arī 

nolikuma 7.5.6.punktā minētā speciālista pienākumus un kura 

(7.5.7.punkta speciālista) atbilstība nolikuma 7.5.7.2.1. apakšpunktam 

tiek pierādīta ar pilsētas ielas izbūves vai pārbūves objektu vismaz EUR 

5 000 000 apmērā, nav nepieciešams papildus norādīt arī nolikuma 

7.5.6.2. punktā minēto pieredzes objektu, jo pilsētas transporta 

infrastruktūras objekta izbūves, pārbūves vai atjaunošanas objekta 

jēdzienā ietilpst arī ielas izbūves vai pārbūves objekts.  

Atbilde 

Pasūtītājs apstiprina, ka Konkursa nolikuma 7.5.7. apakšpunktā minētais 

speciālists (Atbildīgais darbu vadītājs – Ceļu būvdarbu vadītājs)  

vienlaikus var veikt arī Konkursa nolikuma 7.5.6. apakšpunktā minētā 

speciālista (Projekta vadītājs – uzņēmēja pārstāvis) prasības, ja tas atbilst 

arī Konkursa nolikuma 7.5.7. un 7.5.6. apakšpunkta prasībām. 

5. 

Jautājums 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai par atbilstošu tiks uzskatīts, ja nolikuma 

7.5.9. punkta minētā speciālista pieredze būs iegūta jebkāda veida 

objektā, kurā veikta ārējo elektroietaišu izbūves darbi? 
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Atbilde 

Pasūtītājs paskaidro, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 

7.5.9. apakšpunktam, minētā speciālista pieredze tiks uzskatīta par 

atbilstošu vismaz vienas pilsētas ielas ārējo elektroietaišu izbūves 

darbos.   

6. 

Jautājums 

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai nolikuma punktā 7.5.13. apakšpunktā ir 

domāts ceļu būvdarbu vadītājs, kurš ir bijis atbildīgs par satiksmes 

organizēšanas procesu būvdarbu laikā vismaz divos ielu/ceļu būvdarbu 

līgumos/objektos? 

Atbilde 

Pasūtītājs informē, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 

7.5.13. apakšpunktam, par atbilstošu tiks uzskatīts speciālists (t.sk. ceļu 

būvdarbu vadītājs) ar atbilstošu pieredzi.   

7. 

Jautājums 

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Kandidāts ir tiesīgs sadarboties un 

balstīties uz to projektēšanas uzņēmumu un speciālistu pieredzi un 

spējām, kuri ir iesaistīti līgumā „Priekšizpētes veikšana Eiropas nozīmes 

dzelzceļa infrastruktūras Rail Baltica integrēšanai pilsētas centra 

infrastruktūrā” un uz Kandidātu nebūs attiecināmi Publisko iepirkumu 

likuma 42. panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi. 

Atbilde 

Pasūtītājs apstiprina, ka kandidāts ir tiesīgs sadarboties un balstīties uz to 

projektēšanas uzņēmumu un speciālistu pieredzi un spējām, kuri ir 

iesaistīti līgumā „Priekšizpētes veikšana Eiropas nozīmes dzelzceļa 

infrastruktūras Rail Baltica integrēšanai pilsētas centra infrastruktūrā”. 

Pasūtītājs paskaidro, ka Publisko iepirkumu likuma 42. panta piektās 

daļas izslēgšanas nosacījumi attiecas uz nodokļu parādu, tai skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 

pārsniedz 150 euro. 

8. 

Jautājums 

Vai ar vārdiem  „pilsētas transporta infrastruktūras objekts” nolikuma 

7.4.3. punkta 7.4.3.2.-7.4.3.5. apakšpunktos ir jāsaprot, ka par 

atbilstošiem tiks uzskatīti ne tikai ielu objekti, bet arī citi pilsētas 

transporta infrastruktūras objekti, piemēram, autosporta pārvadi, tilti, 

tuneļi, gājējiem paredzētā infrastruktūra (tai skaitā, gājēju celiņi, 

promenādes, gājēju tilti un tuneļi), autoostas, dzelzceļa stacijas, lidostas, 

ostu infrastruktūra, ja tajā paredzēta gājēju un autotransporta kustība un 

citi līdzīgi objekti. 

Atbilde 

Pasūtītājs paskaidro, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 240 

,,Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”  

2.24. apakšpunktam – ,,transporta infrastruktūra – būvju komplekss, kas 

ietver visu veidu transportam nepieciešamos objektus un to teritorijas – 

ielas, ceļus, tuneļus, viaduktus, satiksmes pārvadus, dzelzceļus ar 

dzelzceļa stacijām, jūras un upju ostas, lidostas, kanālus – kā arī citus to 

izmantošanai un uzturēšanai nepieciešamos objektus un sastāvdaļas”. 
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Ņemot vērā minēto, Pasūtītājs norāda, ka par atbilstošiem objektiem tiks 

uzskatīti ne tikai ielu objekti, bet arī objekti atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 240 ,,Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un 

apbūves noteikumi” 2.24. apakšpunktā noteiktajam. 

9. 

Jautājums 

Lūdzam apstiprināt, ka izvirzītajās kvalifikācijas prasībās ar vārdu 

,,pilsētas infrastruktūra” pasūtītājs nav domājis, pilsētas – 

,,Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” izpratnē, bet gan to, 

lai prasītā pieredze ir gūta pilsētvidē. 

Atbilde 

Pasūtītājs apstiprina, ka Konkursa nolikumā izvirzītajās kvalifikācijas 

prasībās ar vārdu ,,pilsētas infrastruktūra” nav domājis, pilsētas – 

,,Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma” izpratnē, bet gan to, 

lai prasītā pieredze ir gūta pilsētvidē. 

10. 

Jautājums 

Lūdzam apstiprināt, ka nolikumu 7.4.5., 7.5.10. un 7.5.20. punktā prasītā 

pieredze tiltu būvdarbos vai projektēšanā, var tikt apliecināta ar pieredzi 

arī satiksmes pārvadu projektēšanas darbos. 

Atbilde 

Pasūtītājs paskaidro, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 7.4.5., 7.5.10. un 

7.5.20. apakšpunktā prasītā pieredze tiltu būvdarbos vai projektēšanā var 

tikt apliecināta ar pieredzi arī satiksmes pārvadu projektēšanas darbos, ja 

tā ietvaros veikti tilta izbūves vai pārbūves darbi, vai attiecīgi izstrādāts  

būvprojekts, kurā paredzēta jauna tilta izbūve vai pārbūve.   

11. 

Jautājums 

Lūdzam apstiprināt, ka nolikumā 7.5.12.2. punktā prasītā pieredze var tikt 

apliecināta ar objektu, kurā izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli. 

Atbilde 

Pasūtītājs norāda, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 

7.5.12.2. apakšpunktam, kurā ietverta pieredzes prasība ūdensvadu un 

kanalizācijas tīklu būvdarbiem, nevar apstiprināt kandidāta pieredzi ar 

objektu, kurā izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas tīkli. 

12. 

Jautājums 

Vai Kandidāts ir tiesīgs piedāvāt vienu un to pašu speciālistu dažādu lomu 

pildīšanai, piemēram, piedāvājot vienu speciālistu projektu vadītāja un 

atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu pildīšanai? 

Atbilde 

Pasūtītājs paskaidro, ka saskaņā ar Konkursa nolikuma 

7.5.3. apakšpunktu, viena persona var veikt vairāku galveno speciālistu 

darba pienākumus, ja  šai personai ir attiecīgi kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti un pieredze. 

13. 

Jautājums 

Lūdzam apstiprināt, ka nolikuma 7.5.20.2. punktā prasītā pieredze var tikt 

apliecināta ar būvprojektu, kura ietvaros paredzēta tilta pārbūve, kuras 

ietvaros iepriekšējā būve ir pilnībā demontēta un izbūvēta no jauna, 

ieskaitot pamatu izbūvi. 
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Atbilde 

Pasūtītājs apstiprina, ka Konkursa nolikuma 7.5.20.2. apakšpunktā prasītā 

pieredze var tikt apliecināta ar būvprojektu, kura ietvaros paredzēta tilta 

pārbūve, kura ietvaros iepriekšējā būve ir pilnībā demontēta un izbūvēta 

no jauna, ieskaitot pamatu izbūvi. 

14. 

Jautājums 

Iepazīstoties ar slēgta konkursa ,,Eiropas nozīmes dzelzceļa 

infrastruktūras Rail Baltica saistītās pilsētas centra infrastruktūras 

būvprojektu izstrāde un būvniecība”, ID Nr. RD PAD 2021/7, nolikumu 

ir radies jautājums:  

7.5.7. punktā noteiktās sekojošās prasības Atbildīgajam darbu vadītājam 

– Ceļu būvdarbu vadītājam:  

7.5.7.1. kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu un/vai tiltu būvdarbu 

vadīšanā;  

7.5.7.2. kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2016., 2017., 2018., 2019., 

2020. un 2021. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) ir vadījis kā 

atbildīgais būvdarbu vadītājs attiecīgās sadaļas izbūves darbus vismaz:  

7.5.7.2.1.  1 (vienam)  būvniecības objektam – ielas, un objekta būvdarbu 

finansiālā vērtība ir vismaz EUR 5 000 000,00 (pieci miljons euro) bez 

PVN, turklāt būvdarbu ietvaros veikta ūdens un kanalizācijas tīklu, lietus 

ūdens kanalizācijas tīklu izbūve vai pārbūve;  

7.5.7.2.2.  1 (vienam)  būvniecības objektam – ielas, kuras būvdarbu 

ietvaros elektrotīklu un vājstrāvas izbūve vai pārbūve;  

7.5.7.2.3. 1 (vienam) pilsētas transporta infrastruktūras būvniecības 

objektam veikta sliežu ceļu un kontakttīklu izbūve vai pārbūve vai 

dzelzceļa vai tramvaju sliežu pārbrauktuves izbūve vai pārbūve.  

Pretendents uzskata, ka ietvertas prasības nav objektīvi pamatotas, 

neatbilst normatīvajos aktos ietvertajam regulējumam par samērīgu un 

atbilstošu prasību ietveršanu iepirkuma dokumentācijā, ierobežo 

konkurenci un nepamatoti liedz pretendentam tiesības piedalīties 

iepirkumā, proti sliežu ceļu un kontakttīklu izbūve ir patstāvīgas 

būvniecības jomas, kurās, lai šādus darbus varētu veikt, speciālistiem ir 

jāiegūst atsevišķi akreditētas institūcijas izsniegts būvprakses sertifikāts:   

1.dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbu vadīšanā;  

2.dzelzceļa kontakttīklu būvdarbu vadīšanā.  

Ņemot vērā augstākminēto pretendents lūdz Pasūtītāju izslēgt 

7.5.7.2.3.punkta prasību no Atbildīgā darbu vadītāja – Ceļu būvdarbu 

vadītāja pieredzes prasībām. 

Atbilde 

Pasūtītājs paskaidro, ka minētajā prasībā atbildīgais darbu vadītājs – ceļu 

būvdarbu vadītājs kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis attiecīgās 

sadaļas izbūves darbus, t.i. – ceļu un/vai tiltu būvdarbus, atbilstoši 

savai sertifikācijai un Konkursa nolikumā 

7.5.7.2.1. - 7.5.7.2.3. apakšpunktā minētajos objektos.   

Papildus Pasūtītājs norāda, ka atbilstoši Konkursa nolikuma 

12.3.6. apakšpunktā noteiktajam, pretendents papildus var piesaistīt citus 
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speciālistus, ja šāda speciālistu iesaiste ir nepieciešama pilnīgai Iepirkuma 

līguma realizācijai.  

Ņemot vērā minēto, Pasūtītājs neparedz veikt grozījumus un izslēgt 

Konkursa nolikuma 7.5.7.2.3. apakšpunkta prasību no atbildīgā darbu 

vadītāja – Ceļu būvdarbu vadītāja pieredzes prasībām. 

 
 

 


