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NORAKSTS 

IEPIRKUMA KOMISIJA 

Iepirkuma procedūra, atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 82.panta prasībām 

  „Pašvaldības deleģēto funkciju izpildei nepieciešamā aprīkojuma piegāde” (LOC 2014/02) 

Sēdes protokols Nr.1 

Liepājā,         2014.gada 3.februārī 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs  Gatis GRIEZĪTIS 

Komisijas locekļi:   Eva CIEKURZE 

    Raivo ŠPAKS 

Sēdi protokolē:    Eva CIEKURZE 

 

 Komisijas priekšsēdētājs Gatis GRIEZĪTIS informē, ka pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 

2013.gada 12.decembra lēmumu Nr.431 (prot.Nr.15,20.#) „Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA 

„Liepājas Olimpiskais centrs”, Liepājas pilsētas pašvaldība no 2014.gada 1.janvāra ir uzticējusi SIA 

„Liepājas Olimpiskais centrs”, turpmāk – SIA „LOC”, veikt pašvaldības autonomo funkciju realizēšanu 

– veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, izmantojot nepieciešamo infrastruktūru, 

konkrētajā gadījumā, stadionus. 2013.gada 17.decembrī starp pusēm tika noslēgts attiecīgais 

deleģēšanas līgums, turpmāk - Līgums. Papildus, Liepājas pilsētas dome pieņēmusi virkni lēmumu 

(12.12.2013., Nr.453 „Par nekustamā īpašuma Darbnīcas ielā 10 nodošanu lietošanā”, 12.12.2013., 

Nr.463 „Par zemesgabala Zemnieku iela 29 lietošanas izbeigšanu”, 12.12.2013. „Par nekustamā 

īpašuma Zvejnieku alejā 2 nomas līguma izbeigšanu”, 12.12.2013., Nr.467 „Par zemesgabala 

„Jūrmalas parks 4” nomas līguma izbeigšanu”), kas paredz vairāku nekustamo īpašumu nodošanu 

lietošanā SIA „LOC”, lai realizētu pašvaldības autonomo funkciju un izpildītu saistības, ko uzliek 

deleģēšanas līgums. Saskaņā ar augstāk minēto, sporta laukumus izmantos, lai galvenokārt 

nodrošinātu bērnu un jauniešu futbola un hokeja programmu izpildi, kuru no 2014.gada 1.janvāra 

pārņēma Liepājas pilsētas pašvaldība. 

 2014.gada 30.janvārī Liepājas pilsētas dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.52 „Par sabiedrības 

vajadzībām nepieciešamā ēku (būvju) nekustamā īpašuma "Jūrmalas parks 3" atsavināšanu”, kas 

paredz nekustamā īpašuma "Jūrmalas parks 3", Liepājā, kadastra Nr.1700 535 0193, pirkšanu un 

nodošanu lietošanā bez atlīdzības SIA „LOC” tai deleģēto pašvaldības uzdevumu nodrošināšanai un 

apsaimniekošanai. 

 Pēc minēto nekustamo īpašumu apsekošanas, SIA „LOC” konstatē, ka nav iespējams 

pilnvērtīgi nodrošināt Līgumā minēto prasību izpildi, jo papildus nepieciešams aprīkojums, lai 
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realizētu uzdoto funkciju izpildi. Ņemot vērā, ka šis aprīkojums iepriekš nebija uzskaitīts vērtējumā, to 

nebija iespējams iegādāties.  

 Līdz 2013.gada 31.decembrim bērnu un jauniešu programmu īstenoja SIA „Sporta klubs 

„Liepājas metalurgs””, turpmāk - Klubs, kuram bija visas nepieciešamās iekārtas un aprīkojums, lai 

realizētu minētās programmas augstā un kvalitatīvā līmenī. Ņemot vērā, ka Kluba lielākais īpašnieks – 

MAS „Liepājas Metalurgs” ar Liepājas tiesas 2013.gada 13.novembra lēmumu tika pasludināts par 

maksātnespējīgu, Klubs vairs nespēja realizēt bērnu un jauniešu programmu īstenošanu (futbolā un 

hokejā). Par minēto faktu Klubs 2013.gada 27.novembra iesniegumā informēja Liepājas pilsētas 

pašvaldību.  

 SIA „LOC” pārstāvji ir veikuši atkārtotu Kluba nekustamo un kustamo īpašumu apsekošanu un 

apzinājuši papildus nepieciešamās lietas, kas būtu jāiegādājas, lai izpildītu deleģēšanas līguma 

prasības.  

 Ar 2013.gada 13.decembra SIA „LOC” dalībnieku sapulces lēmumu Nr.5 „Par kustamās 

mantas iegādi”, SIA „LOC” atļauts iegādāties kustamo mantu, kas būtu nepieciešama konkrētās 

pašvaldības funkcijas īstenošanai.  

 Pirkuma līguma kopējā paredzamā līgumsumma pēc SIA „Eiroeksperts” 2014.gada 23.janvāra 

sagatavotā nekustamās un kustamās mantas novērtējuma ir līdz EUR 25 000. 

 Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma, turpmāk – PIL, 82.panta pirmo daļu „Ja publisku 

piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir vienāda ar 4000 euro vai lielāka, 

bet mazāka par 42 0000 euro un [...], pasūtītājs veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā kārtībā.” 

Savukārt, PIL 82.panta sešpadsmitā daļa nosaka, ka „Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta 

ceturtās daļas noteikumus, ja līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem 

pakalpojumiem vai iepirkums atbilst šā likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta pēdējā teikuma vai 

63.panta nosacījumiem, [...].” 

 PIL 63.panta otrās daļas 4.punkts paredz, ka Publiskiem piegādes līgumiem papildus šā panta 

pirmajā daļā minētajiem gadījumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot 

paziņojumu par līgumu, ja „ir iespēja iepirkt preces ar īpaši izdevīgiem noteikumiem no preču 

piegādātāja, kurš, izbeidzot savu komercdarbību, rīko izpārdošanu, vai no likvidatoriem vai 

administratoriem, kuri rīko bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem”. 

 Kluba dalībnieki ir – MAS „Liepājas Metalurgs” un SIA „Pērle LM” (Uzņēmuma reģistra izziņa 

31.01.2014., Nr.7-4-48425). Saskaņā ar Liepājas tiesas lēmumu, Kluba lielākais dalībnieks (īpašnieks) – 

MAS „Liepājas Metalurgs” pasludināts par maksātnespējīgu. Ņemot vērā, ka Klubs ir atteicies no 

turpmākas bērnu un jauniešu sporta programmas realizācijas, ko apliecina fakts, ka no 2014.gada šīs 

sporta programmas ir pārņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldība, Liepājas pilsētas dome ir izbeigusi 

nomas attiecības ar Klubu par nekustamo īpašumu nomas līguma izbeigšanu un to  nodošanu SIA 

„LOC” lietošanā, lai izpildītu deleģēšanas līguma prasības, kas uzsāktas pildītas ar 2014.gada 1.janvāri,  

Komisijai ļauj secināt, ka pēc būtības, apstākļi atbilst PIL 63.panta otrās daļas 4.punktam, jo 

Pasūtītājam, konkrētajā gadījumā, SIA „LOC” ir iespējas iepirkt nepieciešamo aprīkojumu, lai 

nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi ar īpaši izdevīgiem noteikumiem no komersanta, 

kas izbeidzot savu darbību konkrētajā jomā (bērnu un jauniešu sporta programmu  īstenošana) 

pārdod sev piederošo kustamo mantu. 
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 Īpaši izdevīgos noteikumus raksturo gan nepieciešamā aprīkojuma pieejamība pilnā 

komplektācijā tūlītējai lietošanai par zemāku cenu, gan arī apstāklis, ka nepieciešamais aprīkojums, 

piemēram, skatītāju tribīnes, iegāde no citiem piegādātājiem vai jaunas tribīnes izgatavošana prasītu 

ilgāku laika periodu un būtu finansiāli daudz dārgāk. 

 

Komisija nolemj: 

 

1. Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA „Sporta klubs „Liepājas metalurgs”, VRN.40003348213 par 

summu EUR 21 640 (divdesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit euro un 00 centi), neieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli. 

 

2. Publicēt SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” mājas lapā www.loc.lv, sadaļā “Par LOC”, apakšsadaļā 

“Iepirkumi”, Komisijas lēmumu. 

 

3. Uzdot SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājam G. Griezītim, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām, publicēt paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 

www.iub.gov.lv.  

 

Komisijas priekšsēdētājs (paraksts) Gatis GRIEZĪTIS 

   

Komisijas locekļi (paraksts) Eva CIEKURZE 

   

 (paraksts) Raivo ŠPAKS 

 

NORAKSTS PAREIZS. 

 

Liepājā, 2014.gada 3.februārī 

 

SIA „Liepājas Olimpiskais centrs” 

Valdes priekšsēdētājs  G. Griezītis  

http://www.loc.lv/
http://www.iub.gov.lv/

