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Liepājā, 2016.gada 5.augustā 

Iepirkums “Lietota mākslīgā seguma iegāde uz īpaši izdevīgiem nosacījumiem” 

(LOC 2016/16) 

SĒDES PROTOKOLS Nr.1 

Sēde sasaukta 2016.gada 5.augustā plkst.14:30 
Sēde atklāta 2016.gada 5.augustā plkst.14:30 
 
Sēdi vada KOMISIJAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS   Raivo ŠPAKS 
 

Sēdē piedalās:   

KOMISIJAS locekļi:     Eva CIEKURZE  

Sintija ĶEMERE 

Sēdi protokolē:      Eva CIEKURZE 
 

Darba kārtībā 

Par iepirkumu “Lietota mākslīgā seguma iegāde uz īpaši izdevīgiem nosacījumiem” (LOC 2016/16). 

 

Sēdes norise 

Komisijas priekšsēdētājs R. ŠPAKS informē, ka SIA “OC Liepāja” ir saņēmusi SIA “Olimpiskais 

sporta centrs” (40003558463) 2016.gada 15.jūlijā sagatavoto piedāvājumu, kurā tiek piedāvāts 

iegādāties lietotu futbola laukuma mākslīgo segumu, turpmāk – Segums, kas sakarā ar plānotajiem 

darbiem tiek mainīts SIA “Olimpiskais sporta centrs” (40003558463) futbola zālē (manēžā).  

SIA “OC Liepāja” atbildīgie darbinieki klātienē ir iepazinušies ar Seguma vizuālo un tehnisko 

stāvokli un konstatēts, ka Segums ir pietiekami labā kvalitātē un tas būtu turpmāk izmantojams. SIA 

“OC Liepāja” jau ilgāku laiku meklē risinājumu Seguma nomaiņai gan stadiona “Daugava” mini pich 

futbola laukumam (279 m2), kas ir pilnībā nolietots un tam ir nepieciešama Seguma nomaiņa, gan 

stadiona “Daugava” rezerves laukuma paplašināšanai. Tas nepieciešams, lai būtu iespējams papildus 

iegūt teritoriju treniņprocesa organizēšanai, kā arī, lai izveidotu jaunus treniņu/ mini futbola 

laukumus, kurus varētu izmantot ikviens sabiedrības indivīds. Kā zināms, tad uz doto brīdi stadiona 

“Daugava” rezerves laukums ir brīvi pieejams, kas rada neērtības sportistiem (Liepājas Futbola skolas 

audzēkņi, u.c.), jo bieži vien treniņprocesa laikā to turpina izmantot personas, kuras nav saistītas ar 

treniņprocesu, tādējādi treniņprocess tiek traucēts. Izveidojot jaunus mini futbola laukumus, to būs 

iespējams izmantot treniņprocesa uzlabošanai (pilnveidošanai), vienlaicīgi būs iespējams 
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treniņprocesā piesaistīt vairāk sportistus, strādāt individuāli. Otrkārt, jaunizveidotie mini futbola 

laukumi ikdienā būs brīvi pieejami (plānots tos norobežot), tādējādi savas aktivitātes tajos varēs 

realizēt ikviena persona, kas nozīmē, ka tiks pasargāts pamata futbola laukums no intensīvās 

izmantošanas, gružošanas, u.t.t.. 

Piedāvātais Seguma apjoms (2542 m2) ir pietiekams, lai īstenotu iepriekš uzskaitītos darbus, 

tādējādi papildus tiktu izveidoti divi mini mākslīgie futbola/ treniņa laukumi. No piedāvājuma izriet, 

ka Seguma izmaksas ir EUR 6,29 m2 (neieskaitot PVN), nodrošinot gan seguma demontāžu, gan 

piegādi līdz Pasūtītāja norādītajai vietai Liepājā. Kopējās piegādes līguma izmaksas ir EUR 16 000,33, 

neskaitot PVN. 

Komisijas locekle E. CIEKURZE informē, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta 

pirmo daļu gadījumā, ja publisku piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir 

4000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro [..], pasūtītājs veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā 

kārtībā. Savukārt, Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitā daļa nosaka, ka „Pasūtītājs ir 

tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās daļas noteikumus, ja līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikuma 

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

teikuma vai 63.panta nosacījumiem, [...].” 

Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka to, ka publiskiem 

būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš 

nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja “tehnisku vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, 

kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju” . 

Līguma priekšmets – futbola laukuma mākslīgais segums, ir ļoti specifisks un lietots šāds 

produkts tirgū piedāvāts netiek. Konkrētajā situācijā pārbūves darbu rezultātā SIA “Olimpiskais sporta 

centrs” (40003558463) realizē esošo segumu, tādējādi ir konstatējami tehniski iemesli, kā dēļ līgumu 

var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju – segums fiziski atrodas un pieder SIA “Olimpiskais sporta 

centrs” (40003558463). 

Publisko iepirkumu likuma 63.panta otrā 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”. 

 Komisija, veicot telefona aptauju ir konstatējusi, ka jauna, šāda seguma cena tirgū ir sākot no 

15 euro par vienu seguma kvadrātmetru (SIA “Arena sports”, VRN 50003971471), līdz 30 euro par 

vienu seguma kvadrātmetru (SIA “Reaton, LTD”, VRN 40003015277), un kopējais nepieciešamais 

apjoms izmaksātu vismaz EUR 38’100 – 76’000, papildus būtu jāiekļauj arī transportēšanas izmaksas. 

Tāpēc viennozīmīgi ir secināms, ka SIA “Olimpiskais sporta centrs” piedāvājums ir unikāla iespēja 

Pasūtītājam iepirkt preces uz īpaši izdevīgiem noteikumiem.  
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Ņemot vērā konstatēto, nav lietderīgi veikt pilnu iepirkuma procedūru ar sākuma publikāciju, 

tādējādi ir pamatoti piemērot Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas regulējumu. 

 

 

KOMISIJA, atklāti balsojot 
ar 3 balsīm par, pret – nav, 
atturas – nav, NOLEMJ: 

 
 

1. Piemērot Publisko iepirkumu likuma 82.panta sešpadsmitās daļas 
regulējumu līguma noslēgšanai par lietota mākslīgā seguma 
iegādi no SIA “Olimpiskais sporta centrs” (40003558463). 
 

 2. Slēgt līgumu par lietota mākslīgā seguma iegādi ar                       
SIA “Olimpiskais sporta centrs” (40003558463) par līgumcenu 
EUR 16 000,33 neskaitot PVN. 
 

 3. Iepirkuma rezultātus paziņot pretendentam un SIA „Liepājas 
Olimpiskais centrs” mājas lapā www.loc.lv, sadaļā “Par LOC”, 
apakš sadaļā “Iepirkumi”. 
 

 4. Pēc līguma noslēgšanas publicēt paziņojumu par noslēgto līgumu 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā www.iub.gov.lv. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 5.augustā plkst.15:00 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: Raivo ŠPAKS 

  

Iepirkuma komisijas locekļi:  Eva CIEKURZE 

  

 Sintija ĶEMERE 

 

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

