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1. Izteikt Nolikuma 1.4.punktu šādā redakcijā: 

1.4. Iepirkuma nolikuma saņemšanas vieta un laiks 

            Iepirkuma nolikumu drukātā veidā saņemt iespējams līdz 2013.gada 11.februārim  pl.14.00, 

iepriekš piesakoties pie SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja Andra Ruģēna, telefons 27000754, e-pasts: andris.rugens@v-nami.lv. 
 

2. Izteikt Nolikuma 1.5.punktā minētos termiņus „Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas 

vieta, datums, laiks” šādā redakcijā: 
1.5. Pretendentu piedāvājumi iepirkumam jāiesniedz personīgi vai jāiesūta pa pastu līdz 

2013.gada 11.februārim plkst. 14.00  
 Piedāvājumus atvērs 2013.gada 11.februārī plkst.14.00 SIA „VALMIERAS 

NAMSAIMNIEKS” zālē, Valmierā, Semināra ielā 2a. 

 

4.Izteikt Nolikuma 1.pielikuma Darbu apjomu sarakstā 37.punktu. 44.punktu un 46. Punktu 

šādā redakcijā: 

 

37. Veco ārdurvju demontāža. Gab. 7 

44. Veco logu un balkona durvju demontāža. Gab. 98 

46. Jauno PVC pieckameru pakešlogi (divstiklu pakete ar selektīvo 

stiklu, U ne lielāks par 1,3 W/m2K) montāža ar tehnoloģiski 

nepieciešamiem palīgdarbiem (pieduru hermetizēšana ar Wimflex 

vai ekvivalentu lentu u.c.) un materiāliem. 

  

 

5. Papildināt Nolikuma 1.pielikuma Darbu apjomu sarakstu ar šādiem punktiem: 

 

46.1. 

Jauno PVC pieckameru pakešloga V-1 (divstiklu pakete ar 

selektīvo stiklu, U ne lielāks par 1,3 W/m2K) montāža ar 

tehnoloģiski nepieciešamiem palīgdarbiem (pieduru 

hermetizēšana ar Wimflex vai ekvivalentu lentu u.c.) un 

materiāliem. 

gab. 10 

46.2. 

Jauno PVC pieckameru pakešloga V-2 (divstiklu pakete ar 

selektīvo stiklu, U ne lielāks par 1,3 W/m2K) montāža ar 

tehnoloģiski nepieciešamiem palīgdarbiem (pieduru 

hermetizēšana ar Wimflex vai ekvivalentu lentu u.c.) un 

materiāliem. 

gab. 5 

46.3. 

Jauno PVC pieckameru pakešloga V-3 (divstiklu pakete ar 

selektīvo stiklu, U ne lielāks par 1,3 W/m2K) montāža ar 

tehnoloģiski nepieciešamiem palīgdarbiem (pieduru 

hermetizēšana ar Wimflex vai ekvivalentu lentu u.c.) un 

materiāliem. 

gab. 5 

46.4. 

Jauno PVC pieckameru pakešloga V-4 (divstiklu pakete ar 

selektīvo stiklu, U ne lielāks par 1,3 W/m2K) montāža ar 

tehnoloģiski nepieciešamiem palīgdarbiem (pieduru 

hermetizēšana ar Wimflex vai ekvivalentu lentu u.c.) un 

materiāliem. 

gab. 4 

46.5. 

Jauno PVC pieckameru pakešloga L-1 (divstiklu pakete ar 

selektīvo stiklu, U ne lielāks par 1,3 W/m2K) montāža ar 

tehnoloģiski nepieciešamiem palīgdarbiem (pieduru 

hermetizēšana ar Wimflex vai ekvivalentu lentu u.c.) un 

materiāliem. 

gab. 10 

46.6. 

Jauno PVC pieckameru pakešloga L-2 (divstiklu pakete ar 

selektīvo stiklu, U ne lielāks par 1,3 W/m2K) montāža ar 

tehnoloģiski nepieciešamiem palīgdarbiem (pieduru 

gab. 20 
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hermetizēšana ar Wimflex vai ekvivalentu lentu u.c.) un 

materiāliem. 

46.7. 

Jauno PVC pieckameru pakešloga L-3 (divstiklu pakete ar 

selektīvo stiklu, U ne lielāks par 1,3 W/m2K) montāža ar 

tehnoloģiski nepieciešamiem palīgdarbiem (pieduru 

hermetizēšana ar Wimflex vai ekvivalentu lentu u.c.) un 

materiāliem. 

gab. 11 

46.8. 

Jauno PVC pieckameru pakešloga L-4 (divstiklu pakete ar 

selektīvo stiklu, U ne lielāks par 1,3 W/m2K) montāža ar 

tehnoloģiski nepieciešamiem palīgdarbiem (pieduru 

hermetizēšana ar Wimflex vai ekvivalentu lentu u.c.) un 

materiāliem. 

gab. 4 

46.9. 

Jauno PVC pieckameru pakešloga L-5 (divstiklu pakete ar 

selektīvo stiklu, U ne lielāks par 1,3 W/m2K) montāža ar 

tehnoloģiski nepieciešamiem palīgdarbiem (pieduru 

hermetizēšana ar Wimflex vai ekvivalentu lentu u.c.) un 

materiāliem. 

gab. 5 

 

1.  


