
Pamatojums iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta 

16.daļas 2.punktu (sarunu procedūra) par nesošo konstrukciju pastiprināšanas 

būvprojekta izstrādi pašvaldības ēkai Jaunmārupē, Mazcenu alejā 3 un 

autoruzraudzību būvniecības periodā 

 (identifikācijas Nr. MND 2016/39) 

2013.gada 12.martā tika noslēgts līgums Nr.5-21/71 par pašvaldības ēkas Mazcenu 

aleja 3, Jaunmārupē, rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību būvniecības 

periodā ar pretendentu SIA „Baltex group” (iepirkuma id. Nr.MND 2012/25). 

Pamatojoties uz Latvijas būvinženieru savienības SIA “LBS – Konsultants” 

2016. gada 22. februārī izsniegto Tehniskās apsekošanas atzinumu “Pašvaldības ēkas 

Jaunmārupē rekonstrukcija par pamatskolu, Mārupes novads, Jaunmārupe, Mazcenu 

aleja 3” un nepieciešamību nodrošināt pašvaldības ēkā papildus nesošo konstrukciju 

pastiprināšanu, nepieciešams organizēt iepirkumu par nesošo konstrukciju 

pastiprināšanas būvprojekta izstrādi ēkai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

8.
2
 panta (16) daļas 2.punkta nosacījumiem. 

 Tā kā minētajā situācijā izpildās Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL)  

63.panta pirmās daļas 2.punktā minētie nosacījumi un pamatojoties uz Autortiesību  

likumu 14.pantu: Darba autoram ir neatsavināmas autora personiskās tiesības uz 

darba neaizskaramību — tiesības atļaut vai aizliegt izdarīt jebkādus pārveidojumus, 

grozījumus un papildinājumus gan pašā darbā, gan tā nosaukumā” ir jāveic 

iepirkums PIL 8.
2 

panta sešpadsmitās daļas 2.punktā minētajā kārtībā piemērojot 

likumā minētos izņēmumus vai jāorganizē sarunu procedūra atbilstoši PIL 8.panta  (1) 

daļas 3) punktam. 

Projekta autoram ir jāparaksta apliecinājums atbilstoši „Vispārīgo būvnoteikumu” 

prasībām un tam būs jāuzņemas atbildība par projekta koriģētajām sadaļām. Ja šos 

darbus veic cits izpildītājs, nevis konkrētā projekta autors, rodas jautājums par to, vai 

cits izpildītājs ir tiesīgs parakstīt šādu apliecinājumu un kurš tad uzņemsies atbildību 

par katru konkrēto būvprojekta sadaļu. 

Minēto iemeslu dēļ, būvprojekta  pielāgošana ir uzticama sākotnējam būvprojekta 

autoram, kurš atbilstoši „Būvniecības likuma” 33.pantam un „Vispārīgo 

būvnoteikumu” 67.punktam nes pilnu atbildību par būvprojektu, tai skaitā projekta 

risinājumu atbilstību izglītības iestādes darbības nodrošināšanai. Ja būvprojekta 

pielāgošanu uzticētu citam konsultantam, no viņa varētu prasīt pilnu atbildību par 

būvprojektu tikai tādā gadījumā, ja pasūtītājs būtu prasījis būvprojektu pilnībā 



pārprojektēt, taču to nevar uzskatīt par saimniecisku rīcību, jo pārprojektēšanas 

izmaksas ir līdzvērtīgas jauna būvprojekta izmaksām un prasīs ilgu laika periodu. 

Lai varētu izvērtēt  SIA „Baltex group”  piedāvātās izmaksas izstrādājot papildus 

nesošo konstrukciju pastiprināšanas būvprojektu, kas ir pašvaldības īpašums, esošajai 

situācijai, kā arī turpmākai projekta autoruzraudzībai, nepieciešams uzaicināt projekta 

autoru uz iepirkuma pārrunām vai sarunu procedūru un slēgt iepirkuma līgumu 

saskaņā ar Pasūtītāja uzaicinājumu, projektēšanas uzdevumā izvirzītajām prasībām un 

līguma projektu vienojoties par līgumasummu. 

 


