
Pamatojums iepirkumam saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta 

16.daļas 2.punktu (sarunu procedūra) par Mārupes vidusskolas ēkas 

rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi. 

2014.gada 8.augustā, pamatojoties uz iepirkuma procedūras MND2014/19 

„Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde” rezultātiem ar 

arhitektu biroju SIA „Ozola&Bula” arhitektu birojs” tika noslēgts līgums Nr.5-

21/382-2014 par projekta izstrādi un attiecīgi autoruzraudzības veikšanu būvniecības 

periodā.  

Projekta izstrāde jāveic IV.kārtās atbilstoši pasūtītāja izstrādātajam Projektēšanas 

uzdevumam Nr.3-10/1749 no 10.06.2014, Plānošanas un arhitektūras uzdevumam 

Nr.077/14 no 08.08.2014, kā arī paša pretendenta sastādītajam laika grafikam par 

līguma summu 22 750 EUR bez PVN un 27 527,50 ar PVN.  

2014.gada 10.novembrī tika saņemta SIA „Ozola&Bula” arhitektu birojs” 

vēstule Nr.104/14 un izstrādātā projekta 6 sējumi, kā arī Ekspertīzes atzinums. 

Izvērtējot iesniegto Ekspertīzes atzinumu, Pasūtītājs konstatēja, ka divstāvu ēkas 

korpuss atbilstoši iesniegtajam atzinumam ir tehniski neapmierinošā stāvokli. Veicot 

jebkura veida būvdarbus divstāvu ēkas korpusā, būs nepieciešami nesamērīgi lieli 

finanšu līdzekļi konstrukciju stiprināšanai. Ņemot vērā iepriekš minēto, lai izstrādātu 

Mārupes vidusskolas būvprojekta tehniski – ekonomiski pareizu risinājumu, tika 

veiktas korekcijas Projektēšanas uzdevumā Nr.3-10/1749 no 10.06.2014. atbilstoši 

Tehniskajā dokumentācijā konstatētajām nepilnībām projektēšanas III.kārtā. 

Projektēšanas uzdevums IV. kārtai paliek nemainīgs. 

Izvērtējot iesniegto projekta apjomu, tika konstatēts, ka veikti 43,5% no 

līgumā Nr.5-21/382-2014 paredzētā darbu apjoma, tas ir projekta autors ir izstrādājis 

projekta I. un II.kārtu, bet III. kārtā ir veiktas izmaiņas projektēšanas uzdevumā. 

Projektēšanas IV.kārta notiek atbilstoši projektēšanas uzdevumam Nr.3-10/1749 no 

10.06.2014. 

Ņemot vērā Autortiesību likuma 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” un 40.pantu (1) „Lai iegūtu darba izmantošanas tiesības, darba 

izmantotājiem attiecībā uz katru darba izmantošanas veidu un katru darba 

izmantošanas reizi jāsaņem autortiesību subjekta atļauja. Ir aizliegts izmantot darbus, 

ja nav saņemta autortiesību subjekta atļauja, izņemot likumā noteiktos gadījumus”. 



. 

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

63.panta ceturtās daļas 1.punktā minētie nosacījumi un pamatojoties uz Autortiesību 

likumu 14.pantu ir nepieciešams veikt iepirkumu 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 iestādes darbības nodrošināšanai. Ja būvprojekta pielāgošanu 

uzticētu citam projektētājam, 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. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un to, ka šo pakalpojumu nevar tehniski un 

ekonomiski atdalīt no SIA „Ozola&Bula” arhitektu birojs” sākotnējā projekta, 

Mārupes novada Dome ir pieņēmusi lēmumu veikt sarunas par papildus pakalpojuma 

sniegšanu un attiecīgi veikt līguma grozījumus līgumā Nr.5-21/382-2014. 

Ņemot vērā to, ka papildus pakalpojuma līgumcena nepārsniedz 50% no noslēgtā 

līguma summas (izpildās 63.panta ceturtās daļas 1.punktā minētie nosacījumi, veikt 

iepirkumu saskaņā ar PIL 8.
2 

panta sešpadsmitās daļas 2.punktā minēto kārtību.  

 


