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1. Jautājums: Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1.1. 

punktā izvirzīta prasība - "Kapličā nepieciešamas šādas telpas: 2 saldēšanas kameras,...". Lūdzam precizēt vai norādītās 

prasības - 2 saldēšanas kameras ir domātas 2 tehnoloģiskās iekārtas kapličas vajadzībām, kas izvietotas telpā, vai arī 

divas telpas, kurās nepieciešams nodrošināt nepieciešamo gaisa temperatūru. 

Atbilde: Tehniskās specifikācijas 1.1. punktā izvirzītajā  prasībā „2 saldēšanas kameras” ir domātas  divas tehnoloģiskās 

iekārtas, kas izvietotas vienā telpā. 

 
2. Jautājums: Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1.2. 

punktā izvirzīta prasība - "Kapličai piegulošās teritorijas labiekārtošana -.....". Lūdzam precizēt kādā platībā paredzēti 

labiekārtošanas darbi, norādot aptuvenu labiekārtojamās teritorijas platību m
2
. 

Atbilde: Labiekārtošana ietver teritoriju pie kapličas  Par teritorijas platību Pasūtītājs vienosies ar būvprojekta 

izstrādātāju, saskaņojot skices. 

 
3. Jautājums: Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 4.4. 

punktā norādīts, ka Izpildītājam jāveic būvprojekta saskaņošana ar blakus esošo zemes gabalu īpašniekiem un institūcijām. 

Lūdzam precizēt, vai projektējamo kapliču paredzēts izvietot zemesgabalā tuvāk tā robežām, nekā normatīvajos 

aktos noteiktajās prasībās? Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 28.8. punkta prasībām 

ieceres dokumentācija ir jāsaskaņo ar to zemes gabalu īpašniekiem, kuru zemes gabals robežojas ar zemes gabalu, kurā 

plānota būvniecības ieceres atrašanās vieta neatbilst normatīvajos aktos noteiktajiem attālumiem un tas ir atļauts, saņemot 

attiecīgo skaņojumu. Gadījumā, ja skaņošana ar kaimiņu zemesgabalu īpašniekiem ir obligāta, lūdzam apstiprināt, 

ka zemesgabalu īpašnieki vai to pilnvarotās paraksttiesīgās personas dzīvo Latvijā un ir sastopamas projekta 

risinājumu saskaņošanai. 

Atbilde: Precīzs būves novietojums tiks izvēlēts saskaņojot to ar būvprojekta izstrādātāju. Gadījumā, ja saskaņojums, 

būs nepieciešams, tad tikai ar vienu zemes īpašnieku, kurš dzīvo Latvijā un ir sastopams projekta risinājumu 

saskaņošanai. 

  
4. Jautājums: Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 3.2.1. punktā norādīts, ka Būvvaldē akceptēta 

būvprojekta iesniegšanas termiņš Pasūtītājam ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas. Savukārt 

iepirkuma nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 5. punktā norādīts, ka skiču izstrāde 2 variantos veicama ne ilgāk 

kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas. Projekts minimālā sastāvā izstrādājams ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā 

no skices saskaņošanas ar Pasūtītāju. Pilns tehniskais projekts izstrādājams ne ilgāk kā 3 mēnešu laikā no būvatļaujas 

saņemšanas. Saskaitot šajā punktā uzrādītos termiņus kopā sanāk 6 (seši) mēneši. Lūdzam apstiprināt, ka Būvvaldē 

akceptēta būvprojekta iesniegšanas termiņš Pasūtītājam ir ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas 



dienas un tajā ietverts laika periods, kurā Būvvalde izskata ieceres dokumentāciju, izsniedz būvatļauju un akceptē 

būvprojektu. 

Atbilde: Līguma izpildes termiņā – 8 mēnešos ir iekļauts laika periods, kurā Būvvalde izskata ieceres dokumentāciju, 

izsniedz būvatļauju un akceptē būvprojektu. 

   
5. Jautājums: Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 

"Projektēšanas uzdevums" sadaļā "Būvprojektēšanas stadijas" 2. punktā ir norādīts kā jāizstrādā Projekts minimālā sastāvā 

atbilstoši MK 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” prasībām. Būvtāfele atbilstoši Ēku būvnoteikumu 61. 

Punktam. Informējam, ka norādītais 61.punkts norāda prasības par sabiedrības informēšanu un būvtāfeles izvietošanu, ne 

projektēšanas darbiem. Nolikumā nav informācijas par to, kas apmaksā informatīvās būvtāfeles izgatavošanas un 

uzstādīšanas izmaksas. Lūdzam apstiprināt, ka būvtāfeles izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas sedz Pasūtītājs. 

Atbilde: Būvtāfeles izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas sedz Pasūtītājs. 

 
6. Jautājums: Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 1.1. 

punktā norādīts, ka nepieciešams paredzēt tualeti. Lūdzam precizēt, vai teritorijā ir esoši kanalizācijas tīkli, pie kuriem 

varēs pievienot kanalizācijas tīklu no tualetes? Ja teritorijā nav esoša kanalizācijas tīkla, lūdzam precizēt, vai ir 

paredzēts ierīkot lokālas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. 

Atbilde: Tehniskās specifikācijas sadaļā „Projektēšanas uzdevums”  norādītas ēkas plānošanas prasības, t.sk. „tualete 

ar izsmeļamu bedri”, tātad jāparedz rezervuārs kanalizācijas notekūdeņiem. Lokālās bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas nav nepieciešamas. 

 
7. Jautājums: Iepirkuma "Viesītes Jauno kapu kapličas būvprojekts" nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" 

"Projektēšanas uzdevums" sadaļā ēkas plānošanas prasības ir norādīts, ka nepieciešams projektēt elektroapgādes 

pieslēgumu. Lūdzam precizēt, vai teritorijā ir esošs elektroapgādes pieslēgums pie kura varēs pieslēgt projektēto 

ēku? Ja teritorijā ir esošs elektroapgādes pieslēgums pie kura varēs pieslēgt projektēto ēku, lūdzam apstiprināt, ka 

esošā elektroapgādes pieslēguma elektrojauda ir pietiekoša, lai nodrošinātu arī projektētās ēkas elektroapgādi. 

 

Atbilde: Pašlaik elektroapgādes pieslēgums ir vecajai kapličai ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 16 A. 

Līdz būvdarbu sākumam Pasūtītājs nodrošinās elektrības pieslēgumu pie jaunbūvējamās kapličas ar 

ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu 20 A. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                               A. Žuks 


