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Iepirkumu komisijas 
LĒMUMS 

 

Siguldā          2013.gada 16.oktobrī 

 
Par sarunu procedūras pamatojumu 

 

1. Pasūtītājs 
Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis- Turaidas muzejrezervāts, reg.Nr.90000012776, Turaidas iela 

10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

 

2. Iepirkuma priekšmets  

Papildus darbi objektā „Teritorijas labiekārtojums - stāvlaukuma izveidošana un labiekārtošana, gājēju 

ietves un celiņa izbūve īpašumā „Rožkalni” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, Turaidas 

muzejrezervāta teritorijā””, iepirkuma identifikācijas Nr. TMR 2013/5 
 

3. Iepirkuma veids 

Publisko iepirkumu likuma 8` panta kārtībā sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu 
 

4. Pamatojums 

Iepirkumu komisija ir saņēmusi Pieminekļu un kultūrvides daļas vadītāja D.Linmeijera 15.10.2013. 
iesniegumu ar ierosinājumu par vajadzību slēgt līgumu par papildus darbiem objektā „Teritorijas 

labiekārtojums - stāvlaukuma izveidošana un labiekārtošana, gājēju ietves un celiņa izveidošana 

īpašumā „Rožkalni” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, Turaidas muzejrezervāta teritorijā”. 

SIA ,,BRD - projekts" autoruzraudzības kārtībā ir veicis papildinājumus projektā „Meliorācijas 
sistēmu izveides, teritorijas labiekārtojums īpašumā „Rožkalni” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 

Turaidas muzejrezervāta teritorijā” papildus gājēju celiņa izbūvei gar P8 „Inciems-Sigulda” autoceļa 

malu, kas savienos izbūvēto gājēju ietvi ar taku un koka kāpnēm, tādējādi nodrošinot drošu Īpaši 
aizsargājamā kultūras pieminekļa-Turaidas muzejrezervāta apmeklētāju kustību muzejrezervāta 

teritorijā, kuru šķērso minētais autoceļš. 

Projekta papildinājumi saskaņoti VAS ,,Latvijas Valsts celi" 2013.gada 10.oktobrī un tie atbilst 

VAS ,,Latvijas Valsts celi" izsniegtiem tehniskiem noteikumiem Nr.114.  
Lai pabeigtu tehniskajā projektā „Meliorācijas sistēmu izveides, teritorijas labiekārtojums īpašumā 

„Rožkalni” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, Turaidas muzejrezervāta teritorijā” būvdarbus 

pilnībā un nodotu ekspluatācijā, ir nepieciešams veikt papildus būvdarbus, kuri ir iekļauti tehniskajā 
projektā un tos šobrīd nevar tehniski nodalīt no projekta un veicamajiem būvdarbiem objektā 

„Teritorijas labiekārtojuma - stāvlaukuma, gājēju ietves un celiņa izbūves darbi īpašumā „Rožkalni” 

Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, Turaidas muzejrezervāta teritorijā”, kas jāpabeidz 2013.gada 
15.novembrī. 

Papildus būvdarbi – papildus gājēju celiņa izbūve - nav atdalāmi no iepriekš minētā projekta un no 

noslēgtā iepirkuma līguma Nr.TMR2013_2, kas tika noslēgts 2013.gada 3.septembrī ar iepirkuma ID 

Nr.TMR2013/2 uzvarētāju SIA „Ribetons ceļi” (19.08.2013. lēmums). 
 

Papildus darbu veikšanai Publisko iepirkumu likuma 8` panta kārtībā var piemērot sarunu 

procedūru, ja papildus būvdarbi atbilst Publisko iepirkuma likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta 
nosacījumiem: Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika 

iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami 

iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi:  
a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā līguma 

līgumcenas, 

b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs, 

c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš noslēgtajā 
līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, neradot ievērojamas grūtības pasūtītājam, 

vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski nepieciešami iepriekš noslēgtajā līguma izpildei, 



kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu izpildes vai pakalpojuma 

sniegšanas. 
 

Iepirkumu komisija izskatījusi iesniegtos dokumentus konstatēja un secināja: 

1. Papildus būvdarbi – papildus gājēju celiņa izbūve, kas iepriekš nav bijuši iekļauti tehniskajā 

projektā un iepirkuma līgumā Nr.TMR2013_2, kas tika noslēgts 2013.gada 3.septembrī ar 
iepirkuma ID Nr.TMR2013/2 uzvarētāju SIA „Ribetons ceļi” (19.08.2013. lēmums), atbilstoši SIA 

,,BRD - projekts" veiktajiem papildinājumiem tehniskajā projektā, ir nepieciešami, lai garantētu 

drošu apmeklētāju kustību Turaidas muzejrezervāta teritorijā. 
2. Pēc veikto papildinājumu iekļaušanas tehniskajā projektā un to saskaņošanas VAS ,,Latvijas Valsts 

celi" 10.10.2013., tie nav atdalāmi no iepriekš minētā projekta un noslēgtā līguma Nr. TMR2013_2. 

3. Plānotajam papildus būvdarbu iepirkumam IUB saskaņojums nav nepieciešams, jo tas atbilst 
Likuma 63.pantā minētajiem gadījumiem un papildus publisko būvdarbu paredzamā līgumcena ir 

vienāda ar 10 000 latu vai lielāka, bet mazāka par 120 000 latu.  

4. Paredzēts, ka papildus būvdarbu līgumcena nepārsniegs 50 % no iepriekš noslēgtā līguma 

līgumcenas. 
5. Ņemot vērā plānoto līgumcenu, ir veicams iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8` 

pantu. Tā kā situācija atbilst Publisko iepirkuma likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta a), b) un c) 

apakšpunktu nosacījumiem, tad līgumu par papildus būvdarbiem var noslēgt ar iepriekš noslēgtā 
līguma izpildītāju. Tāpēc iepirkums ir veicams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8` panta 

10.daļai – nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

6. Tā kā būvdarbus šobrīd objektā „Teritorijas labiekārtojuma - stāvlaukuma, gājēju ietves un celiņa 
izbūves darbi īpašumā „Rožkalni” Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, Turaidas muzejrezervāta 

teritorijā” veic SIA „Ribetons ceļi”, kas ar 19.08.2013. iepirkumu komisijas lēmumu tika atzīts par 

uzvarētāju iepirkumā ID Nr.TMR2013/2, un papildus būvdarbi ir nepieciešami, lai garantētu drošu 

apmeklētāju kustību Turaidas muzejrezervāta teritorijā, un tie nav atdalāmi no minētā tehniskā 
projekta un iepriekš noslēgtā līgumā paredzētajiem darbiem, tad papildus būvdarbi jāveic iepriekš 

noslēgtā līguma izpildītājam SIA „Ribetons ceļi”. 

7. Papildus darbus nevar arī ekonomiski nodalīt no tehniskā projekta un iepriekš noslēgtā līguma, jo 
darbi jāveic tajā pašā būvlaukumā, kur jau strādā SIA „Ribetons ceļi”, kvalitatīvi ar savu 

specializēto tehniku un tehniskajai specifikācijai atbilstošiem materiāliem izpilda iepriekš noslēgtā 

līguma darbus. Papildus darbu izpildei uzņēmēja nomaiņa būtu ļoti apgrūtinoša un dārga, jo 

papildus darbu izpilde noris vienā un tajā pašā neliela apjoma būvlaukumā.  
 

Ņemot vērā konstatēto un to, ka izpildās Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 

1.punkta nosacījumi, iepirkumu komisija nolēma: 
1. Veikt iepirkumu „Papildus darbi objektā „Teritorijas labiekārtojums - stāvlaukuma izveidošana un 

labiekārtošana, gājēju ietves un celiņa izveidošana īpašumā „Rožkalni” Krimuldas pagastā, 

Krimuldas novadā, Turaidas muzejrezervāta teritorijā”, identifikācijas Nr. TMR2013/5, atbilstoši 
Publisko iepirkumu likuma 8` panta 10.daļai, nepublicējot paziņojumu par plānoto līgumu, jo tas 

atbilst Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta a), b) un c) apakšpunktu 

nosacījumiem. 

2. Uzaicināt iepriekš noslēgtā līguma izpildītāju SIA „Ribetons ceļi” uz sarunu procedūru, lai 
iepazītos ar iepirkuma līguma projektu, tehnisko dokumentāciju un iesniegtu finanšu piedāvājumu 

atbilstoši darba uzdevumam. 

3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8` panta 10.daļu nepublicēt iepirkumu komisijas lēmumu 
IUB mājas lapā internetā paziņojumu par plānoto līgumu, bet atbilstoši Likuma 63.panta 5.daļai 

savā mājaslapā internetā ievietot sarunu procedūras izvēles pamatojumu.  

 

Komisijas priekšsēdētāja   Inta Mikanovska-Mikalovska 

 


