
 
Rīgā 

 

          

Par iepirkuma procedūras  

“Ventilācijas, dzesēšanas un citu iekārtu apkope un remonts” 

(ID Nr.RS/2019/43) nolikuma prasībām 

 

Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme” Iepirkuma komisija 

(turpmāk – Pasūtītājs) no iespējamā piegādātāja ir saņēmusi vēstuli ar lūgumu sniegt skaidrojumu 

par nolikumā ietvertajām prasībām.  

 

Jautājums:  

1.Vai piekļuve kondicionieru ārējām iekārtu daļām ir nepieciešami speciālie pacēlājmehānismi?   

2. Vai ventilācijas iekārtu gaisa filtrus materiālus un piegādi nodrošina Pasūtītājs? 

3. Vai pariezi saprasts Tehniskās specifikācijas minētais pakalpojums Nr.p.k. 11.,12 t.i. 

ventilācijas gaisa vadu tīrīšana?  

Ja atbilde ir apstiprinoša: 

3.1.Kad pēdējo reiz gaisa vadi ir tīrīti? Kāds ir iekārtu skaits, gaisa vadu garums un piekļuves 

iespējamība (MK 238 p.91)?  

3.2.Kāds ir iekārtu skaits, gaisa vadu garums un piekļuves iespējamība (MK 238 p.94)  

3.3.Vai ir pieejami ventilācijas gaisa vadu izpildrasējumi papīra vai digitālā formātā?  

 
Atbilde:  

1. Jā, ir nepieciešami. 

2. Nē, nenodrošina. 

3. Iepirkuma līguma ietvaros (1 gada laikā) plānots veikt visu ventilācijas sistēmu tīrīšanu, lai 

nodrošinātu Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu “Ugunsdrošības noteikumu” 91. un 

94.punkta izpildi: 

3.1.Pamatā ventilācijas sistēmas ir tīrītas laika periodā no 2016.gada līdz 2019.gadam, taču šajā 

gadā plānots atkārtoti veikt tīrīšanu (skat. atbildi uz 3. jautājumu). Ņemot vērā, ka līguma izpildes 

ietvaros plānots veikt visu ventilācijas sistēmu tīrīšanu, pretendentiem nav nepieciešams precīzi 

zināt, cik no ventilācijas sistēmām ir Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu 

“Ugunsdrošības noteikumu” 91. un cik -  94.punktā paredzētās sistēmas. Kopējais ventilācijas 

sistēmu skaits norādīts Tehniskajā specifikācijā. Gaisa vadu vidējais garums ir aptuveni 20 m, 

precīzāku informāciju iespējams iegūt apsekojot objektus dabā, sazinoties ar Infrastruktūras objektu 

uzturēšanas nodaļas vadītāju Aleksandru Voskobojevu, telefona nr. 22040690, e-pasts: 

aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv. Ventilācijas sistēmām iespējams brīvi piekļūt, 

vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi par tīrīšanas laiku. 

3.2. Skatīt atbildi uz iepriekšējo jautājumu.  
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3.3. Ņemot vērā, ka daudzas uzņēmumam piederošās ēkas ir celtas padomju laikos vai pirms 

kara, par tām nav saglabājusies precīza projektu dokumentācija, rasējumi ir pieejamai tikai daļēji. 

Precīzāku informāciju par pieejamajiem rasējumiem iespējams saņemt sazinoties ar Infrastruktūras 

objektu uzturēšanas nodaļas vadītāju Aleksandru Voskobojevu, telefona nr. 22040690, e-pasts: 

aleksandrs.voskobojevs@rigassatiksme.lv 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece    K.Meiberga 

 

 

 

 

alena.kamisarova@rigassatiksme.lv 
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