
 

Sarunu procedūras 

"AS “Latvijas valsts meži” Zemgales klientu centra tipveida projekta pielāgošana" 

Iepirkumu procedūras ziņojums 

 

Rīgā, Vaiņodes ielā 1     2017.gada 22.novembrī 

1. Pasūtītājs: AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienība Nekustamo īpašumu pārvalde. 

2. Iepirkuma identifikācijas Nr.: AS LVM NĪP_2017_439_Sp 

3. Iepirkuma procedūra: Sarunu procedūra 

4. Iepirkuma komisija, kas apstiprināta ar AS „Latvijas valsts meži” struktūrvienības LVM 

Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītāja 2017.gada 15.novembra rīkojumu Nr. 3.1-

3_001z_260_17_8, šādā sastāvā: 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs – Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs Valdis Kalns; 

Iepirkuma komisijas locekļi:  

Nekustamo īpašumu pārvaldes projektu vadītājs Uģis Perševics; 

Nekustamo īpašumu pārvaldes juriskonsulte Dace Jansone; 

Nekustamo īpašumu pārvaldes juriskonsults Māris Eisaks. 

5. Iepirkuma procedūras priekšmets: AS “Latvijas valsts meži” Zemgales klientu centra tipveida 

projekta pielāgošana. 

6. Sarunu procedūras izvēles pamatojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta 

septītās daļas 2.punktu: 

2013.gada 12.aprīlī starp AS “Latvijas Valsts meži” (turpmāk – LVM) kā pasūtītāju un SIA “5.iela”, 

reģistrācijas Nr. 40003276682, kā izpildītāju tika noslēgts Projektēšanas līgums Nr.5.5-

9.1_009s_150_13_161 (turpmāk – Līgums) saskaņā ar kura 1.1.punkta noteikumiem “pasūtītājs uzdod, bet 

izpildītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem un izpildītāja iesniegto piedāvājumu Metu konkursā 

izstrādāt skiču un tehnisko projektu, veikt tā saskaņošanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem trīs tipveida ēkām, kas tiks izmantots kā pasūtītāja reģionālie biroji, kas atradīsies 

[..] 1.1.2. Jelgavā, Rīgas ielā 54a, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 035 0005 [..]”. 2014.gada 

1.oktobrī stājās spēkā jauns Būvniecības likums, kā rezultātā spēku zaudēja un tika pieņemti jauni virkne 

būvniecības jomu reglamentējošie normatīvie akti, tostarp Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie 

būvnoteikumi”, kā arī būvnormatīvi.  

Stājoties spēkā jaunajam Būvniecības likumam, Latvijas būvnormatīvu sistēma pārgāja uz eirokodiem, kas 

ir principiāli atšķirīga sistēma no iepriekšējās ar jaunu aprēķinu metodiku un paredz: 1) papildus pārbaudes, 

t.sk. uz ārkārtas slodzēm; 2) atšķirīgas slodžu kombinācijas un slodzes (vēja, sniega slodzes) parciālos 

(drošības) koeficientus, pie tam slodžu kombināciju skaits ir būtiski lielāks un var sasniegt 50 dažādas 

slodžu kombinācijas; 3) papildus prasības ēkas karkasa aprēķiniem; 4) pilnībā atšķirīgu konstrukciju un 

mezglu aprēķinu metodika; 5) citas prasības materiāliem; 6) citas konstruktīvās prasības. SIA “5.iela” 

norāda uz šādiem būtiskākajiem būvnormatīviem, kas nosaka atšķirīgas prasības:  

1. LBN 003-15 "Būvklimatoloģija"; 

2. LVS EN 1991-1-1+AC:2014 L - 1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-1. daļa: Vispārīgās 

iedarbes. Blīvums, pašsvars, ēku lietderīgās slodzes; 

3. LVS EN 1991-1-3+AC:2014 L - 1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās 

iedarbes. Sniega radītās slodzes; 

4. LVS EN 1991-1-4+A1+AC:2014 L - 1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4. daļa: 

Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes; 

5. LVS EN 1992-1-1+AC:2014 L - 2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: 

Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām; 

6. LVS EN 1995-1-1+A1+A2+AC:2014 - 5.Eirokodekss. Koka konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: 

Vispārīgi. Kopīgie noteikumi un noteikumi būvēm. 

  Slodzes: 

Pašsvars – slodzes drošuma koeficients palielināts no 1.1 līdz 1.35. 

Lietderīgā slodze – slodzes vērtības var atšķirties par + 50-100 kg/m2 atkarībā no projektēšanas situācijas. 

Slodzes drošuma koeficients palielināts no 1.2 līdz 1.5. 



Sniega slodze - slodzes vērtības var ievērojami palielināties atkarībā no projektēšanas situācijas. Slodzes 

drošuma koeficients palielināts no 1.4 līdz 1.5. Netiek ievērota ārkārta sniega slodze. 

Vēja slodze – slodzes vērtības var ievērojami palielināties deļ koeficienta, kas atkarīgs no vēja darbības 

augstuma. Slodzes drošuma koeficients palielināts no 1.4 līdz 1.5. 

Betona konstrukcijas: 

Dzelzsbetona konstrukcijās var mainīties nepieciešamais betona aizsargslānis, atkarība no ārējiem 

apstākļiem. Var atšķirties stiegrojuma konstruktīvie mezgli. 

Koka konstrukcijas: 

Koka aprēķina pretestība atkarīga no slodžu klasifikācijas un mitruma apstākļiem. Tās vērtības var 

ievērojami atšķirties, salīdzinot spēkā neesošās un spēkā esošās normas. 

Vadoties no spēkā esošā būvniecības jomas tiesiskā regulējums, SIA “5.iela” veic Jelgavas reģionālā biroja 

ēka būvprojekta būvkonstrukciju daļas aprēķinus, pēc kuru pabeigšanas var tikt mainīti atsevišķi 

būvprojekta risinājumi. Tāpat ņemams vērā, ka Jelgavas reģionālās biroja ēkas būvprojektā ir paredzētas 

izmaiņas pamatu risinājumos, ņemot vērā būtiski atšķirīgos zemes vienības grunts apstākļus. Saskaņā ar 

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” sagatavoto pārskatu par ģeotehnisko izpēti projektējamai būvei Rīgas ielā 

54a, Jelgavā, būvlaukuma teritoriju (līdz 9,0 metru dziļumam no zemes virsmas) veido šādas gruntis: 

augsne, smalka smilts, putekļaina smilts un putekļains smilšmāls. Veicot projektēšanas darbus jāņem vērā, 

ka atsedzot putekļainās smiltis (ĢTE – 6 III, 6 II, 6 I, 6 I+) zem gruntsūdens līmeņa, tās iegūst tiksotropas 

īpašības, tas ir, pāriet plūstošā stāvoklī. Lauku darbu gaitā gruntsūdens līmenis tika fiksēts visos izpētes 

punktos 0,5 – 1,0 m dziļumā no zemes virsmas, līdz ar to būvdarbu procesā nav pieļaujama jebkādas dabīgās 

grunts struktūras traucēšana (pārrakšana, uzirdināšana, caursalšana u.tml.) zem projektējamās būves 

pamatu pēdas. Projektējot iedziļināmās izbūves (būvbedres), jāparedz pasākumi pret ūdens ieplūdi tajās, kā 

arī jāņem vērā, ka, atsedzot mālainās gruntis, tās var pāriet slēpti plūstošā konsistencē. Ņemot vērā 

ģeotehniskajā izpētē konstatēto - īpaši augsto gruntsūdens līmeni, ir jāpārprojektē ēkas pamati – no 

lentveida pamatiem (kādi tika projektēti LVM biroja ēkai Dundagā) uz plātnes pamatiem, kā arī jāpārskata 

mezglu risinājumi, kas faktiski nozīmē visa būvprojekta 0 cikla pārprojektēšanu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir atzīstams, ka SIA “5.iela” kā projektētājam ir jāveic darbi, kas pie Līguma 

noslēgšanas nebija zināmi un objektīvi paredzami, t.i., jāveic LVM klientu centra tipveida projekta 

pielāgošana LVM Zemgales klientu centra būvniecības realizācijai. 

Sarunu procedūra rīkojama par inženiertehnisko projektēšanas pakalpojumu (CPV klasifikators 

71320000-7) un arhitektūras projektēšanas pakalpojumu (CPV klasifikators 71220000-6) sniegšanu kas ir 

saistīti ar izstrādāto LVM klientu centru tipveida projekta pielāgošanu LVM Zemgales klientu centra 

būvniecības realizēšanai. Minētā LVM klientu centra tipveida projekta autortiesības pieder SIA “5.iela”, 

reģistrācijas Nr.40003276682, līdz ar to ir piemērojami Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas 

2.punkta c) apakšpunkta noteikumi - piemērojama izņēmuma tiesības, kas saistīta ar intelektuālā īpašuma 

tiesību, aizsardzība un uzaicinājums piedalīties sarunu procedūrā ir nosūtāms LVM klientu centra tipveida 

projekta autoram – SIA “5.iela”, reģistrācijas Nr. 40003276682, adrese: A.Kalniņa iela 8 – 28, Rīga, LV-

1050. 

7. Uz sarunām uzaicināto piegādātāju nosaukumi: 

SIA “5.iela”, reģistrācijas Nr. 40003276682, adrese: A.Kalniņa iela 8 – 28, Rīga, LV-1050. 

8. Piegādātāju nosaukumi, ar kuru(-iem) nolemts slēgt iepirkuma  līgumu, un to piedāvātās 

līgumcenas: 

8.1. SIA “5.iela”, reģistrācijas Nr. 40003276682, adrese: A.Kalniņa iela 8 – 28, Rīga, LV-1050; 

8.2. Piedāvātā kopējā līgumcena: EUR 41000,00 (četrdesmit viens tūkstotis euro nulle centi), 

neieskaitot PVN. 

Iepirkuma komisija: 

Komisijas priekšsēdētājs:   V.Kalns  ______________ 

     

Komisijas locekļi:   U.Perševics  ______________ 

 

M.Eisaks  ______________ 

     


