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Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts” 
(pasūtītāja nosaukums) 

 

Reģ. Nr.: 9 0 0 0 2 1 2 7 2 0 7 

 

 Iepirkums " LU PMI eksperimentālo mašīnu zāles renovācija- rekonstrukcija "  
(iepirkuma procedūras veids un nosaukums) 

 

 

ID Nr. LU PMI 2014/10- ERAF-2.1.1.3.1 

 

Jautājumu un atbilžu 

sēdes 

PROTOKOLS Nr.1-JA 

 

Datums: 20.10.2014. 

Laiks: 11:00 

Vieta (adrese): 

 

LU aģent. „LU Polimēru mehānikas institūts”,  Aizkraukles ielā 23, Rīga, 314.kab. 

 

Darba kārtība: Jautājuma izskatīšana un atbildes sniegšana 

  

  Sēdē piedalās: 

komisijas priekšsēdētājs  

  

Komisijas priekšsēdētājs 

komisijas loceklis 

komisijas loceklis 

komisijas loceklis 

komisijas loceklis 

Andris Tolks______ 

Vairis Štrauss_____ 

Aleksandrs Arnautovs 

Vilis Skruls______ 

Vladimirs Kulakovs 

komisijas sekretārs/protokolists Vairis Štrauss 
 

 

1. Komisijas loceklis V.Štrauss paziņo klātesošajiem komisijas sastāvu.  

2. Komisijas loceklis V.Štrauss  informē, ka no pretendenta ir saņemts jautājums: 

 

 

Jautājums: 

1. Lai korekti iesniegt piedāvājumu, lūdzam izsniegt konstruktīvo risinājumu notinumam N-01 sienu 

konstrukcijai S-02 un griestu konstrukcijai Gs-03. 

 

Komisijas locekļu atbilde: 
Standartrisinājums pēc jebkura atviegloto sienu kataloga. Projektā nav paredzēta detalizācija. Sienai un griestiem 

papildus slodzes nav paredzētas. Karkasam izmantot caurules 50x100x3 ar soli 600 mm. Karkasa caurulēm 

vēlams būt ar iestrādātu profillīsti stikla vai plākšnu piestiprināšanai. 

Ja uzskatāt, ka nepieciešama MKD projekta daļa, iekļaujiet būvniecības izmaksās. 

 

Jautājums: 

2. Lūdzam precizēt no kādas konstrukcijas domāta rāmja izbūve sienai s-02? 

 

Komisijas locekļu atbilde: 
Standartrisinājums pēc jebkura atviegloto sienu kataloga. Projektā nav paredzēta detalizācija. Sienai un griestiem 

papildus slodzes nav paredzētas. Karkasam izmantot caurules 50x100x3 ar soli 600 mm. Sienas un griestu sijas 

savienojums- metinājams vai skrūvējams (pēc būvnieka pieredzes). griestu sija pieskrūvējamas pie esošās mūra 

sienas. Karkasa caurulēm vēlams būt ar iestrādātu profillīsti stikla vai plākšņu piestiprināšanai. 

 

Ja uzskatāt, ka nepieciešama MKD projekta daļa, iekļaujiet būvniecības izmaksās. 

 

Jautājums: 
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3. Lūdzam precizēt vai telpām Nr. 4, 5, 6 griestu apšuvums paredzēts no abām pusām? Pēc lokālās tāmes Nr.1 

sanāk no vienas puses. 

 

Komisijas locekļu atbilde: 
 

4.telpai nekādi nesanāk apšūt ar ģipškartonu no abām pusēm, jo no augšas ir esošie griesti. 

5.un 6.telpai- APŠŪT NO ABĀM PUSĒM. 

 

Jautājums:  

4.  Vai polikarbonāta apšuvums paredzēts no vienas puses? 

 

Komisijas locekļu atbilde: 
No vienas puses (iestrādāts starp sijām vai uz sijām- atkarībā no izvēlētās sistēmas (pieredzes). 

 

Jautājums:5. Pēc plāna nav skaidrs kura vietā ir paredzēta starpsienu pārbuve (lokālā tāme Nr. 1 pozicija Nr. 

9)? 

 

Komisijas locekļu atbilde: 
Siena S-02 telpas Nr. 2 robežās pārbīdīta par ~80 cm. 

Rasējumā nav norādes projekta skaņošanas īpatnību dēļ. 

Skatīt darba uzdevumā- projekta 27.lapa. 

 

3.Komisja nolemj atbildes publicēt PMI tīmekļa vietnē un nosūtīt elektroniski pretendentam. 

 

Sēdes beigu laiks: 11:35 

 

 


