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ZIŅOJUMS PAR SARUNU PROCEDŪRU 

“PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā 
fasādes atjaunošana un ēkas Alejas ielā 18, Liepājā jumta konstrukciju un seguma nomaiņa” 

(LMMDV 2017/13) 

Liepājā,                               2017.gada 21.septembrī 

Pasūtītājs, kas organizē 
iepirkumu 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola” 
Reģ. Nr.90010944679 
Ausekļa iela 11/15, Liepāja, LV - 3401 

Iepirkuma identifikācijas 
numurs 

LMMDV 2017/13 

Iepirkuma procedūras 
veids 

Sarunu procedūra – Publisko iepirkumu likuma 8.panta 
septītās daļas 3.punkts. 

Informācija par 
iepirkuma priekšmetu 

ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā fasādes atjaunošana un ēkas 
Alejas ielā 18, Liepājā jumta konstrukciju un seguma 
nomaiņa. 

Sarunu procedūras izvēles 
pamatojums 

Ar Ministru kabineta 2017.gada 23.augusta rīkojumu Nr.449 
“Par finanšu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” ir uzdots Finanšu 
ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Kultūras ministrijai 
240`606 euro pārskaitīšanai profesionālās izglītības 
kompetences centram “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina 
vidusskola”, lai 2017.gadā veiktu ēkas Ausekļa ielā 11/15, 
Liepājā fasādes atjaunošanu un ēkas Alejas ielā 18, Liepājā 
jumta konstrukciju un segumu nomaiņu. Izglītības likuma 
36.panta trešā daļa nosaka, ka izglītības programmas tiek 
īstenotas personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos. 
Ministru kabineta rīkojuma projektam sākotnējās ietekmes 
novērtējuma ziņojumā (anotācijā) secināts, ka: 
1) ēkas Ausekļa ielā 11/15, Liepājā konstruktīvā noturība 
šobrīd ir apmierinoša, bet neveicot ēkas fasādes atjaunošanu, 
tā var tikt apdraudēta. Ēkas fasādes apmetuma atlobīšanās, 
kuru veicina klimata apstākļu ietekme veicina ēkas nesošo 
ķieģeļu sienu koroziju, kas var apdraudēt ne tikai 
garāmgājējus, bet arī ēkā atrodošos. Līdz ar iepriekš minēto, 
nepieciešams steidzami veikt ēkas fasādes atjaunošanu, lai 
novērstu radušos bīstamību; 
2) ēkai Alejas ielā 18, Liepājā ir bojāts griestu apmetums un 
siltumizolācija, kas nenovēršami ietekmē mikrobioloģisko 
situāciju mācību telpās un audzēkņu drošību gan pelējuma 
sēnīšu sporu izplatīšanās dēļ, gan ekspluatācijas drošības dēļ, 
kad no griestiem nenovēršami sāks krist apmetums. Tāpat arī 
jumta konstrukcijas ir avārijas stāvoklī, kas var novest pie 
jumta seguma un nesošo konstrukciju sabrukšanas un ēkas 
Alejas ielā 18, Liepājā, ekspluatācijas pārtraukšanas mācību 
gada laikā tādējādi negatīvi ietekmējot mācību procesu. 
Lai arī abas ēkas jau ilgāku laika posmu ir neapmierinošā 
tehniskā stāvoklī, tomēr tikai pēc tam, kad šīs ēkas apsekoja 
sertificēts būvinženieris, kura secinājumi atspoguļoti Sarunu 
procedūras nolikuma pielikumos, Pasūtītājs konstatēja, ka ir 
pietiekams pamats uzskatīt, ka tiek apdraudēta gan 
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garāmgājēju, gan ēkā atrodošos personu dzīvība un veselība, 
tādēļ Pasūtītājam ir objektīvs iemesls piemērot Publisko 
iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 3.punktu, kurš 
nosaka, ka pasūtītājs ir tiesīgs piemērot sarunu procedūru, ja 
pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi 
radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams 
piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa 
procedūru ar sarunām. Ievērojot to, ka Izglītības likuma 
36.panta trešā daļa nosaka, ka izglītības programmas tiek 
īstenotas personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos, bet 
ēku konstrukcijas šobrīd ir tādā stāvoklī, kas var apdraudēt 
personu dzīvību un veselību, kā arī to, ka ar katru dienu, it 
īpaši iestājoties rudens/ziemas periodam, šo konstrukciju 
drošība būtiski samazinās, Pasūtītājam nav iespējams 
piemērot citas Publisko iepirkumu likumā noteiktās 
procedūras, jo šo ēku konstrukciju drošība ir jāuzlabo 
nekavējoties. 

Līguma izpildes termiņš 75 (septiņdesmit piecas) kalendārās dienas 
CPV kods 45214000-0 
Piegādātāji, kuri 
uzaicināti iesniegt 
pieteikumus un 
pamatojums to 
uzaicināšanai 

Akciju sabiedrību “UPB” (reģistrācijas Nr.42103000187) 
 
SIA firma “UPTK” (reģistrācijas Nr.42103006052) 
 
- kapacitāte veikt darbus 75 (septiņdesmit piecu) kalendāro 
dienu laikā; 
- stabils finansiālais stāvoklis; 
- iepriekšēja pieredze publisku ēku celtniecības darbos, 
nodrošinot publiskajā ēkā atrodošo uzņēmējsabiedrību vai 
iestāžu netraucētu darbību.  

Piedāvājuma izvēles 
kritērijs 

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, 
ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. 

Piedāvājumu iesniegšanas 
vieta un termiņš 

2017.gada 19.septembris, pulksten 11:00, Ausekļa ielā 11/15, 
Liepājā. 

Piedāvājumu atvēršanas 
vieta un laiks 

2017.gada 19.septembris, pulksten 11:00, Ausekļa ielā 11/15, 
Liepājā. 

Piegādātāji, kuri 
iesnieguši piedāvājumu un 
piedāvātās cenas bez PVN 

1. Akciju sabiedrība “UPB” – piedāvātā līgumcena EUR 
210`084,89, neskaitot PVN; 
2.  SIA firma “UPTK” – piedāvātā līgumcena EUR 
196`339,88, neskaitot PVN. 

Iepirkuma komisijas 
izveidošanas pamats 

PIKC “Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas” 
direktores Ingas Auziņas 2017.gada 2.janvāra rīkojums Nr.1-
10/1 “Par Iepirkuma komisijas izveidošanu”. 

Iepirkuma komisijas 
sastāvs 

Smaida Rubeze – komisijas priekšsēdētāja; 
Ilzīte Kontaute – komisijas locekle (komisijas sekretāre); 
Māris Kūlis – komisijas loceklis; 
Iveta Vīksne – komisijas locekle. 

Iepirkuma komisijas 
lēmums 

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA firma “UPTK” par 
kopējo līgumcenu EUR 196`339,88, neskaitot PVN. 

Iepirkuma komisijas 
lēmuma pieņemšanas 
datums 

 
2017.gada 19.septembris 

 

Ziņojumu apstiprinu: Smaida Rubeze _______________ 
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Ziņojumu sagatavoja: Ilzīte Kontaute _______________ 

 


