
Informācijas pieprasījums un iepirkuma komisijas atbildes par iepirkuma „Komunistiskā terora upuru 

memoriāla Torņakalnā labiekārtojuma rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas Nr. RPA 2012/4, 

nolikumu, instrukciju un tehnisko projektu. 

  
Izskatot konkursa nolikumu, līguma projektu un tā Tehnisko pielikumu, pretendentiem ir radušies šādi 

jautājumi: 

1.       Vai Pasūtītājam ir piešķirts finansējums Līgumā noteikto darbu izpildei un apmaksai? Jautājums saistībā ar 

Līguma 14.2.6. punktu. 

2.       Kādas ir Izpildītāja tiesības izbeigt Līgumu, piemēram, finansējuma neesamības gadījumā un ja Pasūtītājs 

neveic maksājumus vairāk par 10 darbu dienās no Līgumā noteiktā termiņa? 
Atbildes ir sekojošas: 
1. Pasūtītājam ir piešķirts finansējums Līgumā noteikti darbu izpildei un apmaksai.    
      Līguma projekta 14.2.6. punkts ir kļūda un tiks izņemts noslēdzot līgumu. 
2. Ja finansējums ir piešķirts, tad šis jautājums atkrīt. 
Par maksājumiem – Līguma projekta 15.7.punkts. 
  

3.       Lokālajā tāmē 1-3 Pozīcijā Nr.16 labot apjomu uz 40 m3! 

4.       Projekta rasējuma lapā ĢP-02_i  ir norādīti uzstādāmi jauni pieminekļu akmeņi blakus esošajiem, bet 

pieejamos apjomos tie nav ietverti. Vai vajag ietvert jaunu pieminekļa akmeņu uzstādīšanu blakus esošajiem un 

to gravēšanu? 

Ja vajag, sniedziet papildinājumus apjomiem un specifikāciju kāda tipa gravēšanu vajag paredzēt akmeņiem! 
Atbildes ir sekojošas: 
3.  Minētā pozīcijā apjoms ir maināms uz 40 m3, jo 400 m2 platībā ir izveidojama betona kārtas 100 mm biezumā. 
4.    Pretendentam jārēķinās, ka viņa piedāvājumā nav ietverta tēlnieciskā daļa, proti, akmeņu ar vietu uzrakstiem izkalšana un 

uzstādīšana, kā arī melnā granīta plāksnes un to iztrādāšana pieminekļa pamatnē. Par šīm piegādēm un darbiem pasūtītājam ir 

atsevišķs līgums (nolūks - savlaicīgi piegādāt objektā akmens plātnes). Pretendenta apjomos ir iekļauts iepriekšminēto pozīciju 

pamatu, kā arī pieminekļa tēlnieciskās daļās izgaismojuma izbūve. Pretendentam realizācijas procesā ir jākoordinē savi darbi ar melnā 

granīta piegādātājiem, kā arī ar piemiņas vietas tēlnieku Paulu Jaunzemu.  
  

5.       Projekta rasējuma lapā ĢP-02_i  ir norādītas uzstādāmas jaunas melnas granīta plāksnes, bet apjomos nav 

iekļauta pozīcija par melnu granītu plākšņu uzstādīšanu! 

Lūdzu, sniedziet precizējumus par šo rasējumu daļu un vai to vajag iekļaut piedāvājumā un kādā apjomā? 
Atbilde: 

Par šo skatīt atbildēs uz iepriekšējiem jautājumiem, proti: 
Pretendentam jārēķinās, ka viņa piedāvājumā nav ietverta tēlnieciskā daļa, proti, akmeņu ar vietu uzrakstiem izkalšana un uzstādīšana, 

kā arī melnā granīta plāksnes un to iztrādāšana pieminekļa pamatnē. Par šīm piegādēm un darbiem pasūtītājam ir atsevišķs līgums 

(nolūks - savlaicīgi piegādāt objektā akmens plātnes). Pretendenta apjomos ir iekļauts iepriekšminēto pozīciju pamatu, kā arī 

pieminekļa tēlnieciskās daļās izgaismojuma izbūve. Pretendentam realizācijas procesā ir jākoordinē savi darbi ar melnā granīta 

piegādātājiem, kā arī ar piemiņas vietas tēlnieku Paulu Jaunzemu.  
  

6.      Lūdzu sniegt papildus informāciju par Tāmes pozīciju „Stikla paneļu uzstādīšana 1500x2000mm, ar pamatiem 

un konstrukcijām” (piemēram: stikla biezumu, stiklu kārtas (vai viens vesels vai divās, vai trīs kārtās), 

projektētāja paredzēto vēja iespējamo slodzi uz stikla virsmu un tml.)! 

7.       Lūdzu sniegt papildus informāciju par Tāmes pozīciju „Vizuālās informācijas ievietošana stikla paneļos”! Kādā 

veidā ir paredzēts iestrādāt  vizuālo informāciju stiklu paneļos (ķīmiski, līmplēve un tml.)? 
Atbildes: 
6.  Stikla konstrukcijas formulējuma precizējums: 
VSG no 2x12 mm ESG, iespīlēta tērauda konstrukcijā, kas iestiprināta betona pamatā. 
7.  Informāciju uz stikla paneļiem paredzēts iestrādāt ar līmplēvi (tā varētu būt laika gaitā maināma). 
 


