
Jautājumi un atbildes 
atklāta konkursa „Būvprojekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana, 

autoruzraudzības veikšana un būvniecības darbi – Tiskādu vidusskolas rekonstrukcija,  
kas atbilst zema enerģijas patēri ņa ēkas prasībām” 

 (identifikācijas Nr. RNP 2011/42) pretendentiem 

1.JAUTĀJUMS   
Vai Pasūtītājs negribētu Tiskādu vidusskolai divslīpju jumtu?  

atbilde uz 1.jautājumu 
Ir noteikts, ka Tiskādu vidusskolai paliks esošais plakanais savietotais jumts. 

 2.JAUTĀJUMS 
Par Passive House sertifikāta nepieciešamību. 

atbilde uz 2.jautājumu   
Ar projekta prasībām ir noteikts, ka Tiskādu vidusskola būs ļoti zema patēriņa enerģijas ēka, 
tādēļ arī projektēšanas principi būs atšķirīgi no klasiskās ēkas projektēšanas principiem. 

3.JAUTĀJUMS 
Par piedāvājuma nodrošinājumu.  

atbilde uz 3.jautājumu 
Piedāvājuma nodrošinājums jānoformē atbilstoši konkursa nolikuma prasībām. 

4.JAUTĀJUMS 
Vai nepieciešama topogrāfija? 

atbilde uz 4.jautājumu 
Pasūtītājs topogrāfiju nepieprasa. 

5.JAUTĀJUMS 
Par pasīvo māju speciālistu/konsultantu. 

atbilde uz 5.jautājumu 
Tehniskais projekts jāizskata pasīvo māju speciālistam/konsultantam un jādod atzinums par projekta 
risinājumu atbilstību uzstādītajiem parametriem. 

6.JAUTĀJUMS 
Par Tiskādu vidusskolas inventarizācijas lietu. 

atbilde uz 6.jautājumu 
Inventarizācijas lieta ir pieejama papīra formātā, bet pēc saņemšanas digitālā veidā no Valsts 
Zemes dienesta tā tiks ievietota Rēzeknes novada mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā – 
„Novada pašvaldība” – „Iepirkumi”. 

7.JAUTĀJUMS 
Kurā vietā būtu iespējams Tiskādu vidusskolā izvietot rekuperatīvo ventilācijas sistēmas 
agregātu? 

atbilde uz 7.jautājumu 
Iespējamais variants rekuperatīvās ventilācijas sistēmas izvietošanai ir uz Tiskādu vidusskolas 
savietotā jumta, to ievietojot tipveida modulī. 

8.JAUTĀJUMS 
Vai tehniskajam piedāvājumam ir jāpievieno piedāvāto tehniskā projekta risinājumu aprakstu un 
aprēķinus, kas pamato izvēlēto tehnoloģiju un risinājumus, lai nodrošinātu projektā 
nepieciešamo sasniedzamo mērķi 15 kWh/m2 un vai tas tiks ņemts vērā, izvērtējot 
piedāvājumus? 

atbilde uz 8.jautājumu 
Tehniskajam piedāvājumam ir jāpievieno piedāvātā tehniskā projekta risinājumu apraksts un 
aprēķini, kas pamato izvēlēto tehnoloģiju un risinājumus, lai nodrošinātu projektā nepieciešamo 
sasniedzamo mērķi 15 kWh/m2. 

9.JAUTĀJUMS 
Kas ir uzskatāms par kvalifikāciju pierādošu dokumentu (nolikuma 3.1.7.punkts)? 



atbilde uz 9.jautājumu 
Par kvalifikāciju pierādošu dokumentu (nolikuma 3.1.7.punkts) ir uzskatāms spēkā esošs 
būvprakses sertifikāts. 

10.JAUTĀJUMS 
Kas ir uzskatāms par pieredzi pierādošu dokumentu (nolikuma 3.1.9.punkts)? 

atbilde uz 10.jautājumu 
Par pieredzi pierādošu dokumentu (nolikuma 3.1.9.punkts) ir uzskatāma saskaņā ar pielikumu 
Nr.10 sastādīta un aizpildīta tabula. Pielikums Nr.10 tiek pievienots nolikumam kā papildus 
dokuments un ievietots Rēzeknes novada mājas lapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā – „Novada 
pašvaldība” – „Iepirkumi”.  

11.JAUTĀJUMS 
Nolikuma 3.1.2 punktā norādīts nepareizs pielikums, lūgums precizēt. 

atbilde uz 11.jautājumu 
Jābūt 3.pielikumam, drukas kļūda nolikuma 3.1.2.punktā ir labota. 

12.JAUTĀJUMS 
Nolikumā nav neviena punkta, kas prasītu iesniegt informāciju par pretendentu, saskaņā ar 
2.pielikumu. 

atbilde uz 12.jautājumu 
Ir precizēts nolikuma 3.1.1.apakšpunkts, kurā tiek paredzēta informācijas par pretendenta 
iesniegšana (2.pielikums). 

13.JAUTĀJUMS 
Vai nolikuma 3.2.3.apakšpunktā minētā līguma vietā par celtniecības procesā radušos atkritumu 
savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā var tikt iesniegts 
apliecinājums par šāda līguma noslēgšanu pirms iepirkuma līguma slēgšanas, ja pretendentam 
tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības? 

atbilde uz 13.jautājumu 
Jā, var tiks iesniegts apliecinājums par līguma noslēgšanu par celtniecības procesā radušos 
atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā pirms 
iepirkuma līguma slēgšanas, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

14.JAUTĀJUMS 
Nolikuma 3.2.3.apakšpunktā norādīts nepareizs pielikums, kļūda jālabo. 

atbilde uz 14.jautājumu 
Jā, jābūt 7.pielikumam, kļūda nolikumā ir izlabota. 

15.JAUTĀJUMS 
Nolikuma 2.3.6.punktā ir prasība: Pasīvo māju konsultantam ir Passivhaus Institut vai 
ekvivalents sertifikāts "Pasīvo māju konsultants". Tālāk 3.punktā "Iesniedzamie dokumenti" nav 
prasības iesniegt jebkādu informāciju par šo speciālistu. Vienīgi iesniegt būvdarbu vadītāja 24 
stundu apmācības sertifikāta kopiju šajā jomā. Vai ir nepieciešams būvdarbu vadītājam dublēt 
Pasīvo māju konsultanta funkcijas? Vai var iesniegt  Pasīvo māju konsultanta sertifikātu un CV   
un Būvdarbu vadītāja sertifikātu un CV? 

atbilde uz 15.jautājumu 
Būvdarbu vadītājs nedublē pasīvo māju konsultanta funkcijas. Pasīvo māju konsultants var arī 
nebūt pretendenta darbinieks. Nolikumā ir paredzēts, ka pasīvo māju konsultants var būt 
pieaicināts kā neatkarīga persona tehniskā projekta izgatavošanas sākuma stadijā  un nobeigumā, 
lai izvērtētu tehniskā projekta risinājumu atbilstību uzstādītajiem parametriem.  

16.JAUTĀJUMS 
Piedāvāts atbildē uz 8.jautājumu minēto tehniskā projekta risinājuma aprakstu iekļaut arī 
nolikumā, lai to redzētu un uztvertu visi pretendenti, ne tikai tie, kas uzdeva šo jautājumu.    

atbilde uz 16.jautājumu 
Atbilde uz 8.jautājumu tiek precizēta, papildinot ar šādu tekstu: piedāvātā tehniskā projekta 
risinājumu apraksts un aprēķini, kas pamato izvēlēto tehnoloģiju un risinājumus, lai nodrošinātu 
projektā nepieciešamo sasniedzamo mērķi 15 kWh/m2, neietekmēs piedāvājuma izvērtēšanu, jo 



nav iespējams noteikt vērtēšanas kritērijus, tomēr tas obligāti jāpievieno Tehniskajam 
piedāvājumam. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto daļu, papildu informāciju 
pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju 
mājaslapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto 
jautājumu, tādēļ, nav nepieciešams veikt grozījumus nolikumā.   

17.JAUTĀJUMS 
Atbildē uz 10.jautājumu minēts 10.pielikums, kurš nekur nav atrodams. Kur var iegūt šo 
pielikumu?  

atbilde uz 17.jautājumu 
10.pielikums ir pievienots iepirkuma procedūras nolikumam un pieejams Rēzeknes novada 
mājaslapā internetā www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” – „Iepirkumi”.   
 


