
 
 

  APSTIPRINĀTS 

ar 2021. gada 31. augusta 

Iepirkuma komisijas lēmumu 

 

GROZĪJUMI 

Atklāta konkursa 

“Tramvaja sliežu ceļu pārbūve Slokas ielā” 

identifikācijas Nr. RS/2021/48 

 

NOLIKUMĀ 

 

Pamatojoties uz atklāta konkursa “Tramvaja sliežu ceļu parbūve Slokas ielā” (iepirkuma identifikācijas 

Nr.RS/2021/48) Iepirkumu komisijas 2021. gada 31. augusta lēmumu, izdarīt atklāta konkursa 

“Tramvaja sliežu ceļu pārbūvi Slokas ielā” (identifikācijas Nr.RS/2021/48) nolikumā (turpmāk - 

nolikums) šādus grozījumus: 

 

1.Grozīt nolikuma 19.1.punktu, izsakot to jaunā redakcijā: 

“19.1.Pretendents: 

19.1.1. ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdim) ir veicis apdzīvotas vietas1 ielu pārbūvi vai izbūvi vismaz 2 

(divos) objektos, ar nosacījumu, ka šo būvdarbu ietvaros ir veikta tramvaju sliežu 

ceļu izbūve, pārbūve vai atjaunošana un objekti ir pilnībā pabeigti un nodoti 

ekspluatācijā; 

19.1.2.  ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu 

iesniegšanas brīdim) ir veicis apdzīvotas vietas ielu pārbūvi vai izbūvi vismaz 2 

(divos) objektos, ar nosacījumu, ka šo būvdarbu ietvaros ir veikta vairāku 

apakšzemes inženierkomunikāciju (piemēram, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads, 

utt.) izbūve vai pārbūve un objekti ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā.  

Pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu 19.1.punktam arī, ja nolikuma 19.1.1.punktā  

un 19.1.2.punktā norādītie būvdarbi būs veikti divos kopīgos objektos.” 

 

2. Grozīt nolikuma 19.2.1.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:  

“19.2.1. galvenajam (atbildīgajam) būvdarbu vadītājam, kurš veiks atbildīgā būvdarbu 

vadītāja pienākumus, un kuram ir būvprakses sertifikāts un pieredze: 

19.2.1.1. ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim) apdzīvotas vietas ielu pārbūves vai izbūves darbu vadīšanā kā 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam 1 (vienā) objektā, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots 

ekspluatācijā un kurā ir veikta tramvaju sliežu ceļu izbūve, pārbūve vai atjaunošana; 

 
1 Šeit un turpmāk - apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un 

kurai piešķirts apdzīvotās vietas statuss attiecīgajā valstī. 



19.2.1.2. ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdim) apdzīvotas vietas ielu pārbūves vai izbūves darbu vadīšanā kā 

atbildīgajam būvdarbu vadītājam 1 (vienā) objektā, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots 

ekspluatācijā un kurā ir veikta vairāku apakšzemes inženierkomunikāciju (piemēram, 

ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads, utt.) izbūve vai pārbūve. 

Atbildīgais būvdarbu vadītājs šī punkta izpratnē ir objekta būvatļaujā vai apliecinājuma kartē 

norādītā persona, kura ir iesniegusi būvvaldē saistību rakstu2 vai, kuru būvkomersants ir 

rakstiski noteicis kā atbildīgo būvdarbu vadītāju3 (attiecībā uz ārvalstīs veiktiem būvdarbiem 

personai jābūt norādītai būvniecības dokumentos, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam, 

atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām). 

Pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu 19.2.1.punktam arī, ja nolikuma 19.2.1.1.punktā  

un 19.2.1.2.punktā norādītie būvdarbi būs veikti vienā objektā.”  

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                              K.Meiberga 

 

 

 
2 Attiecībā uz laika posmu līdz 2018.gada 25.septembrim. 
3 Attiecībā uz laika posmu no 2018.gada 26.septembra. 


