
IZRAKSTS 

LĒMUMS 

sarunu procedūrā, kas tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta 

divdesmit pirmās daļas 1.punktā noteiktajā kārtībā 

 

“Ēkas lit. Nr.004 konservācijas darbi, Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., 

“Greiveros”” 

(identifikācijas Nr. RPNC/2018/28) 

 

Rīgā, 

2018. gada 29. augustā 

 

Iepirkuma komisija izveidota ar VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 2018. 

gada 29. augusta rīkojumu Nr. 01-05/120 “Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkumam 

“Ēkas lit. Nr.004 konservācijas darbi, Vecpiebalgas nov., Vecpiebalgas pag., “Greiveros””. 

 

Komisijas sastāvs:   

   

Komisijas priekšsēdētājs A.Ozols Būvdarbu vadības un 

pārraudzības nodaļas 

vadītājs 

Komisijas locekļi: I.Trapiņa Saimnieciski tehniskās 

vadības un grāmatvedības 

uzskaites departamenta 

vadītāja 

 E.Puķe Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma 

departamenta vadītāja 

 

Sarunu procedūras izvēles pamatojums:  

Sakarā ar ugunsgrēka negadījumu VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” 

(turpmāk – RPNC) struktūrvienībā ilgstošas sociālās aprūpes centrā “Vecpiebalga” 

(turpmāk – ISAC “Vecpiebalga”), katlu mājā – virtuvē (ēka lit.  Nr.004) Vecpiebalgas 

novads, Vecpiebalgas pagasts, “Greiveri” (turpmāk – Ēka), un 20.08.2018. eksperta A. 

Kavuna (sert. Nr. 68-55-0000-4) būves tehniskās apsekošanas atzinumā norādīto (turpmāk 

– Atzinums) – “..[..] nesošās konstrukcijas pamati, ķieģeļu sienas, dzelzsbetonu pārseguma 

plātnes un ķieģeļu dūmenis atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī un nav šķēršļu veikt ēkas 

atjaunošanu un turpmāku izmantošanu”, ir nepieciešams nekavējoties, neparedzētu ārkārtas 

situāciju novēršanai, veikt Ēkas konservācijas darbus, lai nepasliktinātu Ēkas tehnisko 

stāvokli un nodrošinātu ISAC “Vecpiebalga” klientiem (pacientiem) siltumapgādi uz 

apkures sezonas sākumu. Ņemot vērā ierobežoto laiku un veicamo darbu apjomu, 

nepieciešams nekavējoši veikt sarunu procedūru ar piegādātāju, lai īstenotu konservācijas 

darbus un nodrošinātu katlu mājas darbību līdz apkures sezonai.  

 

1. Pasūtītājs: VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”, reģ. Nr. 50003342481, 

juridiskā adrese: Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005. 

2. Piegādātājs: piegādātājam, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V8”, reģ. Nr. 

40103463332, juridiskā adrese: Grīvas iela 11 k-22 – 8, Rīga, LV-1055, ir lūgts 

iesniegt piedāvājumu, ņemot vērā faktu, ka minētais piegādātājs ir iepriekšējā 

periodā veicis atjaunošanas darbus Ēkas daļai un pārzina objekta tehnisko stāvokli 



un ir pārbaudīts piegādātājs, apņemoties veikt Ēkas konservācijas darbus 

nekavējoties, kad paskaidrojuma rakstā būs atzīme par “ēkas konservācijas darbu 

akceptu” un atzīme par “būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi” no atbildīgās 

institūciju puses (būvvaldes). Plānotā darbu izpilde ar 01.09.2018. līdz 01.10.2018. 

3. Lēmuma pieņemšanas datums: 29.08.2018. 

4. Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības: Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību “V8”, reģ. Nr. 40103463332, par sākotnēji piedāvāto līgumcenu 18 

596,11 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit seši euro, 11 centi). 

Piedāvātā līgumcena var tiks precizēta, ievērojot būvniecības ieceres 

dokumentācijā noteiktos īstenošanas pasākumus un papildu priekšlikumus 

konservāciju darbu īstenošanai. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs  Būvdarbu vadības un 

pārraudzības nodaļas 

vadītājs A.Ozols 

Komisijas locekļi:  Saimnieciski tehniskās 

vadības un grāmatvedības 

uzskaites departamenta 

vadītāja I.Trapiņa 

  Attīstības un iepirkumu 

nodrošinājuma 

departamenta vadītāja 

E.Puķe 

 


