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Ieinteresētajiem piegādātājiem 

 

Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem 
 

Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra” ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par 

iepirkuma procedūras – atklāta konkursa “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, 

būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. TNA2016/44 (turpmāk –Iepirkums), dokumentācijā ietvertajām 

prasībām un sniedz šādas atbildes: 

1. Jautājumi: Ēka Nr. 1 Centrālās ieejas ēka 

1.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. , pozīcijās Nr. 3.18.; 3.19. un 3.20. 

elektriskajiem slēdžiem nav norādīts uzstādīšanas veids – vai z/a, jeb v/a? 

Atbilde: z/a 

 

1.2. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. , pozīcijā Nr. 4.18 / 4.19 ir apzīmēts 

nepareizs skaits rozešu un slēdžu kārbām - lūdzam precizēt pareizo daudzumu. 

Atbilde: Katrai rozetei un katram slēdzim nepieciešama kārba. Kopā 607 gab. 

 

1.3. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. nav redzamas gala apdares kabeļiem ar 

šķērsgriezumu Cu 5x70mm2 un Cu 5x50mm2? Kādas galu apdares jābūt paredzētas un 

cik daudz? 

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektam jāparedz kabeļa gala apdari ar attiecīgo 

šķērsgriezumu. 

 

1.4. Lūdzam precizēt, kādas prasības izvirzītas rozetēm un slēdžiem, kas atrodas ārpus 

kameras. 

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 

breakproof. 

 

1.5. Lūdzam norādīt, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu 

vai ar vidēju mehānisko izturību? 

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm. 

 

1.6. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. , pozīcijā Nr. 7.6. ir apzīmēta cinkota 

tērauda caurule GOST 3262-75. Lūdzam precizēt diametru un biezumu. 

Atbilde: Diametrs-20mm; Biezums- 2.8 mm 

 

1.7. Projekta apjomos un konkursa tāmē nav redzami materiāli ugunsdrošības pasākumiem. 

Lūdzam precizēt nepieciešamību, tipu un veidu, daudzumus. 

Atbilde: Ugunsdrošā java CP 636, 20 kg maiss (2.gab). 

 

2. Jautājumi: Ēka Nr. 2 Galvenā ēka 

2.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 2-2-6. nav redzamas gala apdares kabeļiem ar 

šķērsgriezumu Cu 5x70mm2 un Cu 5x35mm2 ? Kādas galu apdares jāparedz un cik 

daudz? 
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Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektam paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo 

šķērsgriezumu. 

 

2.2. Vai ir iespējams izmantot analogu sekojošai pozīcijai Nr. 2.13. - 240 Volt Sienas šķiltavas 

ar taimeri; 240 Volt Wall Mounted Cigarette Lighter with Timer (ACL240WMT)? 

Atbilde: Jā, drīkst ņemt analogu. 

 

2.3. Lūdzam precizēt prasības rozetēm un slēdžiem, vēlamo tipu un marku. 

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 

breakproof. 

 

2.4. Lūdzam norādīt, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu 

vai ar vidēju mehānisko izturību? 

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm. 

 

2.5. Nav saprotams, kāpēc pozīcijā Nr. 4.20. ieprojektēti kabeļa uzgaļi 35 mm2. Sadaļā, kur tie 

parādās kabeļa ar minēto šķērsgriezumu nav. 

Atbilde: 4.2 pozīcija ir kabelis 5x35mm 140m 

 

2.6. Projekta apjomos un konkursa tāmē nav redzami materiāli ugunsdrošības pasākumiem. 

Lūdzam precizēt nepieciešamību, tipu un veidu, daudzumus. 

Atbilde: Ugunsdroša java CP 636, 20 kg maiss (2.gab). 

 

3. Jautājumi: Ēka Nr. 3, Izglītības centrs 

3.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 3-2-6. , pozīcijās Nr. 3.19. līdz  3.22.  elektriskajiem 

slēdžiem nav norādīts uzstādīšanas veids – vai  z/a, jeb  v/a ?; 

Atbilde: z/a 

 

3.2. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. nav redzamas gala apdares kabelim ar 

šķērsgriezumu Cu 5x50mm2? Kādas galu apdares jāparedz un cik daudz? 

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektam paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo 

šķērsgriezumu. 

 

3.3. Nav norādīts, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu vai ar 

vidēju mehānisko izturību? 

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm. 

 

3.4. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. , pozīcijā Nr. 7.6. ir apzīmēta cinkota tērauda 

caurule GOST 3262-75. Lūdzam precizēt diametru un biezumu. 

Atbilde: Diametrs-20mm; Biezums- 2.8mm 

 

3.5.Lūdzam precizēt prasības rozetēm un slēdžiem, vēlamo tipu un marku. 
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Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 

breakproof. 

 

3.6. Projekta apjomos un konkursa tāmē nav redzami materiāli ugunsdrošības pasākumiem. 

Lūdzam precizēt nepieciešamību, tipu un veidu, daudzumus. 

Atbilde: Ugunsdroša java CP 636, 20 kg maiss (3.gab). 

 

4. Jautājumi: Ēka Nr. 4, Nodarbinātības centrs, ēdināšanas bloks 

4.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 4-2-6, divas pozīcijas Nr. 2.3. un 2.4. hermētiskām 

rozetēm  dublējas. Lūdzam precizēt. 

Atbilde: 2.3 pozīcijā zem apmetuma ; 2.4 pozīcija virs apmetuma. 

 

4.2. Lūdzam precizēt prasības rozetēm un slēdžiem, vēlamo tipu un marku. 

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 

breakproof. 

 

4.3. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 4-2-6., pozīcijās Nr. 3.20. līdz 3.25. elektriskajiem 

slēdžiem nav norādīts uzstādīšanas veids – vai  z/a, jeb  v/a ? 

Atbilde:  z/a 

4.4. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 4-2-6. nav redzamas gala apdares kabeļiem ar 

šķērsgriezumu Cu 5x95mm2 un Cu 5x35mm2 ? Kādas galu apdares jāparedz un cik daudz? 

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektam paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo 

šķērsgriezumu. 

 

4.5. Lūdzam norādīt, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu, 

jeb ar vidēju mehānisko izturību? 

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm. 

 

4.6. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 4-2-6. , pozīcijā Nr. 7.6. ir apzīmēta cinkota tērauda 

caurule GOST 3262-75 – Lūdzam precizēt diametru un biezumu. 

Atbilde: Diametrs-20mm; Biezums- 2.8mm. 

 

4.7.Lūdzam norādīt pareizo daudzumu pozīcijai Nr. 4.21 (Kārba rozetēm un slēdžiem). 

Atbilde: Katrai z/a rozetei un katram slēdzim nepieciešama kārba. Kopā 602 gab. 

 

5. Jautājumi: Ēka Nr. 5, Dzīvojamais korpuss  

5.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 5-2-6. nav redzamas gala apdares kabeļiem ar 

šķērsgriezumu Cu 5x70mm2; 5x50mm2  un Cu 5x35mm2 ? Kādas galu apdares jāparedz 

un cik daudz? 

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektam paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo 

šķērsgriezumu. 

5.2. Vai ir iespējams ņemt analogu sekojošai pozīcijai Nr. 2.13. - 240 Volt Sienas šķiltavas ar 

taimeri ; 240 Volt Wall Mounted Cigarette Lighter with Timer (ACL240WMT)? 
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Atbilde: Jā, drīkst ņemt analogu. 

 

5.3. Lūdzam precizēt, kādas prasības paredzētas rozetēm un slēdžiem, kas atrodas ārpus 

kameras. 

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 

breakproof. 

 

5.4. Lūdzam norādīt, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu vai 

ar vidēju mehānisko izturību? 

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm. 

 

6. Jautājumi: Ēka Nr. 6, Dzīvojamais korpuss 

6.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 6-2-6. Nav redzamas gala apdares kabeļiem ar 

šķērsgriezumu Cu 5x70mm2; 5x50mm2  un Cu 5x35mm2 ? Kādas galu apdares jāparedz 

un cik daudz? 

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektām paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo 

šķērsgriezumu. 

6.2. Vai ir iespējams ņemt analogu sekojošai pozīcijai Nr. 2.14. - 240 Volt Sienas šķiltavas ar 

taimeri ; 240 Volt Wall Mounted Cigarette Lighter with Timer (ACL240WMT)? 

Atbilde: Jā, drīkst ņemt analogu. 

 

6.3. Lūdzam precizēt, kādas prasības paredzētas rozetēm un slēdžiem, kas atrodas ārpus 

kameras. 

Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 

breakproof. 

 

6.4. Lūdzam norādīt, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu, 

jeb ar vidēju mehānisko izturību? 

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm. 

 

7. Jautājumi: Ēka Nr. 7, Atklātais cietums 

7.1. Projekta apjomos un konkursa tāmē Nr. 1-2-6. Nav redzamas gala apdares kabelim ar 

šķērsgriezumu Cu 5x35mm2 ? Kādas galu apdares jāparedz un cik daudz? 

Atbilde: Katram kabeļa uzgaļa komplektām paredzēt kabeļa gala apdari ar attiecīgo 

šķērsgriezumu. 

 

7.2. Nav norādīts, ar kādu mehānisko izturību N jābūt halogēnbrīvām caurulēm - ar zemu vai 

ar vidēju mehānisko izturību? 

Atbilde: Ar mehānisko izturību 320N/5cm. 

 

7.3. Lūdzam precizēt, kādas prasības paredzētas rozetēm un slēdžiem, kas atrodas ārpus 

kameras. 
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Atbilde: Ja ir ieslodzīto piekļuve, tad ņemt ar aizsardzību IK10, ja nav- JUNG AS 500 

breakproof. 

 

7.4. Projekta specifikācijā ir iekļauta pozīcija – kustības sensors (Lokālā tāme 7-2-8, Nr.p.k. 

2.13). Kādi ir sensora parametri (ieteiktais ražotājs, tips)? 

Atbilde: ZUBLIN modeli – Swiss Garde 360 Premium UP RA, artikuls. 

 

7.5. Projekta specifikācijā ir norādīts izstrādājums – rāmītis TV rozetei (Lokālā tāme 7-2-8, 

nr.p.k. 2.6). Vai ir iespēja precizēt prasības (kādai rozešu sērijai, kāda IK klase, utt.)? 

Atbilde: Rāmis TV rozetei jāņem nost no specifikācijas, tas tiek saskaitīts 2.5; 2.6 pozīcijās. 

(kļūdaini nav noņemts). 

 

8. Jautājums: Projektā ir iekļauti Legrand sērijas Soliroc slēdži un rozetes ar aizsardzības klasi pret 

triecieniem IK10.Projektā ir prasīti tādi izstrādājumi, kā 2-taustiņu slēdzis un 3-fāžu rozete ar 

aizsardzības klasi IK10. Sērijā Soliroc šādi izstrādājumi nav paredzēti. 

8.1. Vai 2-taustiņu slēdzi var aizstāt ar diviem 1-taustiņa slēdžiem un dubultu rāmi? 

Atbilde: Jā, drīkst. 

 

8.2. Vai 3-fāžu rozeti var aizstāt ar citu ar zemāku drošības klasi (tā atrodas virtuvē, visticamāk, 

aiz sadzīves tehnikas)? 

Atbilde: Jā, drīkst. 

 

9. Jautājums: Projekta specifikācijās ir iekļauti kustības sensori DALI Master un DALI Slave. 

Kādi ir šo sensoru parametri (ieteiktais ražotājs, tips)? 

Atbilde: ZUBLIN, Swiss Garde 360 Presence DALI Master A-Comfort 24 m, art. 41750 

ZUBLIN, Swiss Garde 360 Presence DALI Slave A-Comfort 24 m, art. 41752 

ZUBLIN, P-IR DALI addressable remote control (programmēšanas pults – vajag 1 

uz objektu), art. 41934 

 

10. Jautājums:  
10.1. Darbu apjomu sarakstā Nr. T-4-1 “Virtuves kameras aukstums piedāvājums/ Kitchens cold 

chambers” un Nr. T-4-2 “Virtuves iekārtas/ Kitchen equipment” aukstuma kameru izbūves 

darbu apjomi atkārtojas. Lūdzam precizēt darbu apjomu sarakstu. 

10.2. Rasējumā (Nr. TN-04-002) konstatējām, ka telpā (Nr. 1A032 – atkritumu tvertņu mazgāšana 

un atkritumu šķirošana) ir uzzīmēta aukstuma kamera. Darbu apjomos nav atspoguļoti 

aukstuma kameras izbūves darbi. Lūdzam precizēt. 

Atbilde: Darbu apjomus un rasējumus skatīt sekojoši: darbu apjomu saraksts Nr. T-4-2 

“Virtuves iekārtas/ Kitchen equipment” aukstuma kameru izbūves darbi attiecās uz 

rasējumā Nr. TN-04-002 uzzīmētu telpā Nr. 1A032 aukstuma kameru. 

 

 


