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PAŠVALDĪBAS 
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU 

“RŪJIENAS SILTUMS” 

Reģistrācijas Nr. 44103023807 

Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, LV 4240 

 

Iepirkuma komisija 

 

Rūjiena, 2020.gada 29.maijs 

Iepirkuma procedūras 

“Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība, būvniecība 

“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rūjienā, 2.kārta”, 

kanalizācijas tīklu izbūve Kalēju, Skolas, Lāčplēša, 

Aspazijas, Bērzu, Merķeļa, Austrumu, Mērnieka un Siguldas ielās, 

Rūjienā, Rūjienas novadā”, Iepirkuma id.Nr. RS 1-04/2020 

pretendentiem 

 

 Komisija sniedz atbildi uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem. 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē 
 

 Ūdensvada tīkli nav jāizbūvē Skolas ielas visā norādītajā apjomā (no Viesturu ielas līdz 

Dzirnavu ielai). Kadastra nr. 96150032013.  

 

Jautājumi un atbildes 
 

Vai visiem īpašumiem jāizveido inženierkomunikāciju pieslēgumi. 

 Nē. Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumi jāizbūvē tikai īpašumiem, kuri ir apbūvēti. 

Īpašumiem, kuri nav apbūvēti nav jāizbūvē kanalizācijas/ūdensvada akas un atzari. Pretendentam 

jāizmanto tāda tehnoloģija un materiāli, lai īpašuma apbūves brīdī būtu iespēja izbūvēt atzarus. Pie 

pieslēguma vietu apraksta norādīti īpašumi, kuriem jāpieslēdz inženierkomunikācijas. 

 

Kāda veida/tipa akas paredzēts kanalizācijas tīkliem.  
 Kanalizācijas maģistrālajiem tīkliem drīkst izmantot plastmasas skatakas (ne mazāka par 

600mm diametrā) uz māju pievadiem. Ielu krustojumos tikai dzelzsbetona akas. Kanalizācijas tīklu 

atzari jāizbūvē līdz īpašuma sarkanai līnijai, tos noslēdzot ar noslēgu. 

 

Vai nepieciešams izbūvēt ūdens skaitītāja akas, ja jā, tad to novietojumu. 
 Visiem īpašumos, kuri apbūvēti - nepieciešams izbūvēt ūdensvada skaitītāju akas uz īpašuma 

sarkanās līnijas. 

 

Kāda veida hidrantus izbūvēt - apakšzemes vai virszemes. 
 Paredzēt tikai virszemes hidrantus. Ielās kur ūdensvads noslēdzas, to galos izbūvēt virszemes 

hidrantu.  

 Hidranti biežums un daudzums jāizbūvē atbilstoši spēkā esošai LR likumdošanai un 

normatīvajiem aktiem. 
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Vai atjaunojot grants seguma ielas ir jāatjauno arī iebrauktuves uz īpašumiem.  
 Ielu nepieciešams atjaunot visā tās platumā atbilstoši nolikuma prasībām, kurā tai skaitā ir 

norādīts, kā jāatjauno nobrauktuves, segums jāatjauno visā darbu veikšanas zonā, ja piemēram darbi 

noslēdzas daļā ielas, bet tālāk darbi nav paredzēti, arī ceļa atjaunošana ir jānoslēdz kur noslēdzas 

inženiertīklu izbūves darbi (attiecas uz Apsazijas un Kalēju ielām). Atjaunojot ielas brauktuvi 

nobrauktuvēs ar minerālmateriāla maisījumu veikt segumu atjaunošanu un vertikālo līmeņu 

salāgošanu. 

 Ja Pretendents būvdarbu laikā sabojājis asfalta brauktuvi (ne tikai rakšanas/būvdarbu zonā), 

tam par saviem līdzekļiem tā jāatjauno sākotnējā stāvoklī. 

 

Vai nepieciešams detalizēta būvdarbu tāme. 
 Iesniedzot piedāvājumu, nav nepieciešams izstrādāt detalizētu finanšu piedāvājumu 

būvniecības daļai, darba apjomi tiks precizēti pēc būvprojekta izstrādes.  

 

Pieslēgumu vietu apraksts 

Visām ielā ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgšanās vieta var tik precizēt tehniskās apsekošanas 

vai būvdarbu laikā. 

Austrumu iela 

Ūdensvads jāpieslēdz pie Rīgas ielas ūdensvada (kad.nr.96150060711), otrā ūdensvada galā izbūvēt 

virszemes hidrantu. No Rīgas ielas akas ir izveidots atzars un padots līdz Austrumu ielai, ūdensvada 

akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā jārekonstruē. 

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie Rīgas ielas kanalizācijas akas (kad.nr.96150060711). Jāizveido 

jauns pieslēgums, pēc tehniskās apsekošanas nepieciešamības gadījumā akai nomainīt bojātos 

izstrādājumus un atjaunot hermētiskumu.  

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Austrumu ielā 

nr.3;4;5;6;7;8;9;10;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28. 

 

Siguldas un Mērnieku ielas 

Ūdensvads jāpieslēdz pie Rīgas ielas ūdensvada (kad.nr.96150060711), otrā ūdensvada galā izbūvēt 

virszemes hidrantu. No Rīgas ielas ūdensvada akas ir izveidots atzars un padots līdz Siguldas ielai, 

ūdensvada akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā jārekonstruē. 

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie Rīgas ielas kanalizācijas tīkliem (kad.nr.96150060711). Jāizveido 

jauns pieslēgums, pēc tehniskās apsekošanas nepieciešamības gadījumā akai nomainīt bojātos 

izstrādājumus un atjaunot hermētiskumu. 

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Siguldas ielā 

nr. 2;3;5;7 

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Mērnieku ielā 

nr. 6;7;8;9;10;11;13;15 

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Pērnavas ielā 

nr. 11A. 

 



3 no 4 

 

Merķeļa iela 

 Ūdensvads jāpieslēdz pie Rīgas ielas ūdensvada (kad.nr.96150011603) - ir izveidots atzars 

līdz Merķeļa ielai, ūdensvada akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā 

jārekonstruē, otrs gals Ternejas ielā (kad.nr.9615 003 2310). Ternejas ielā ūdensvads jāpieslēdz pie 

esošās ūdensvada akas – aku un pievadus nepieciešams rekonstruēt. Ūdensvadam no Merķeļa iela 

12 līdz Ternejas ielas akai izmantot caurdures metodi. Lai izveidotu ūdensvada pieslēgumu Ternejas 

ielā, jāšķērso Rūjienas novada pašvaldības īpašumi, ar kadastra nr. 96150032310; 96150032309; 

96150032308. 

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie Rīgas ielas kanalizācijas tīkliem (kad.nr. 96150011603). Jāizveido 

jauns pieslēgums, pēc tehniskās apsekošanas nepieciešamības gadījumā akai nomainīt bojātos 

izstrādājumus un atjaunot hermētiskumu. 

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Merķeļa ielā nr. 

3;4;5;6;7;8;10;12. 

 

Lāčplēša iela 

Ūdensvads jāpieslēdz pie Viesturu ielas ūdensvada (kad.nr. 96150032312) – nepieciešams 

rekonstruēt aku ar pievadiem, otrā ūdensvada galā izbūvēt virszemes hidrantu. 

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie Viesturu ielas kanalizācijas tīkliem (kad.nr. 96150032312). 

Jāizveido jauns pieslēgums, pēc tehniskās apsekošanas nepieciešamības gadījumā akai nomainīt 

bojātos izstrādājumus un atjaunot hermētiskumu. 

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Lāčplēšu ielā 

nr. 1;2;3;4;5;7. 

 

Skolas iela 

Skolas ielā ūdensvads nav jāizbūvē, tiek saglabāts esošais ūdensvads ar atzariem. 

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie jaunbūvējamās kanalizācijas akas Bērzu un Skolas iela krustojumā, 

no kurienes notekūdeņi aizplūst uz sūknētavu Jāņu ielā. 

Kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Skolas ielā nr. 

14;16;18;20;21;21A;22;23;25;27;27A;29;29A. 

 

Aspazijas iela 

Ūdensvads jāpieslēdz pie Dzirnavu ielas ūdensvada (kad.nr. 96150030929) - ir izveidots atzars līdz 

Aspazijas ielai, ūdensvada akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā jārekonstruē, 

otrs gals pie Aspazijas ielas nr.30. 

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie jaunbūvējamās kanalizācijas akas Bērzu un Aspazijas ielas 

krustojumā, no kurienes notekūdeņi aizplūst uz sūknētavu Jāņu ielā. 

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Aspazijas ielā 

nr. 21A;23;23A;25;27;30;31;32;34;36;40;44;46;48. 
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Kalēju iela 

Ūdensvads jāpieslēdz pie Dzirnavu ielas ūdensvada (kad.nr. 96150030929) - ir izveidots atzars līdz 

Kaleju ielai, ūdensvada akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā jārekonstruē, otrs 

gals pie Kalēju ielas nr.15. 

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie jaunbūvējamās kanalizācijas akas Bērzu un Kalēju ielas krustojumā, 

no kurienes notekūdeņi aizplūst uz sūknētavu Jāņu ielā. 

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Kalēju ielā nr. 

8;10;12;14;16;17;18;19;20;25;27. 

 

Bērzu iela 

Ūdensvads jāpieslēdz pie Raiņa ielas ūdensvada (kad.nr. 96150031413) - ir izveidots atzars līdz 

Bērzu ielai, ūdensvada akai un atzaram jāveic apsekošana, pēc nepieciešamības tā jārekonstruē, otrs 

gals jāpieslēdz pie Skolas ielas ūdensvada (kad.nr. 96150032013) - ir izveidots atzars līdz Bērzu 

ielai, ūdensvada aku var nerekonstruēt. 

Kanalizācijas tīkli jāpieslēdz pie Jāņu ielas kanalizācijas sūknētavas. (kad.nr. 96150031011). 

Pretendentam veicot tehnisko apsekošanu un topogrāfijas uzmērīšanu, var izrādīties, ka augstuma 

atzīmes un kanalizācijas kritumi ir atbilstoši, tādā gadījumā drīkst pieslēgties pie kanalizācijas 

tīkliem Jāņu un Bērzu ielas krustojumā, no kurienes notekūdeņi aizplūst uz sūknētavu Jāņu ielā. Ja 

to nav iespējams veikt, šo posmu būs nepieciešams rekonstruēt un izveidot vienu kopīgu sistēmu, 

Pretendentam paredzot kanalizācijas notekūdeņu atsūknēšanu. 

Ūdensvada atzari ar uzskaites akām un kanalizācijas tīklu atzari jāizbūvē īpašumiem Bērzu ielā         

nr. 3;14;23;31. 

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs  (personisks paraksts)   Gints Vēveris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


