
 
 

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIELAIS DZINTARS”  
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV - 3401 

 

IEPIRKUMA KOMISIJAS  

LĒMUMS Nr.9 

Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punkta kārtībā 

„Publisks izpildījums teātra iestudējumā “Pūt, vējiņi”” 

(iepirkuma identifikācijas numurs: LielaisDzintars 2015/8) 

 

Liepājā,                          2015.gada 11.jūnijā 

 

Iepirkuma komisija, kas izveidota ar SIA “Lielais Dzintars” 2015.gada 22.aprīļa rīkojumu Nr. 

1, šādā sastāvā: 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs:   

       Aldis Kaupa         -   SIA “Lielais Dzintars” ēku ekspluatācijas 

un aprīkojuma nodrošināšanas inženieris; 

Iepirkuma komisijas locekļi: 

Sendija Cīrule       -    SIA “Lielais Dzintars” galvenā grāmatvede; 

 

            Dace Miče         -    SIA “Lielais Dzintars” juriste 

 
Iepirkuma procedūras veids: 

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā. 

Atpūtas un kultūras pakalpojumi (CPV kods 92312000-1 

(mākslinieciskie pakalpojumi)) ir Publisko iepirkumu 

likuma 2.pielikuma B daļā 26.kategorijā minētie 

pakalpojumi  

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta 

sešpadsmitās daļas 1.punktu „Pasūtītājs ir tiesīgs 

nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, 

ja līgums tiek slēgts par šā likuma 2.pielikuma B daļā 

minētajiem pakalpojumiem”. 

Pretendents: - Slēgt līgumu par publisku izpildījumu teātra iestudējumā 

“Pūt, vējiņi”, aicināta SIA “Liepājas teātris”, reģistrācijas 

Nr.42103019377. 

- SIA “Liepājas teātris” ar savu kompetenci, profesionālo 

pieredzi, aktieru (mākslinieku) u.c. darbinieku kvalifikāciju 

un citiem resursiem kā pretendents spēj nodrošināt SIA 

"Lielā Dzintara" izvirzītos kritērijus nodrošinot Mākslas 

foruma Liepājā „Atklāj savu dzintaru” programmas 

ietvaros paredzēto izrādi “Pūt, vējiņi”. Liepājas teātris ir 

Latvijas vecākais profesionālais teātris, kas dibināts 1907. 

gadā, SIA “Liepājas teātris” ir profesionāls Kurzemes 

reģionālais muzikāli dramatiskais teātris ar pastāvīgu un 

augsti kvalificētu trupu, kas piedāvā daudzveidīgu un 

mākslinieciski bagātu un kvalitatīvu repertuāru ikvienam 
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reģiona iedzīvotājam un ir Kurzemes mākslas, mūzikas, 

teātra un kultūras centrs. Teātris Latvijā ir slavens ar savām 

muzikālajām izrādēm. Liepājas teātra izrāde “Pūt, vējiņi” ir 

saņēmusi raidījuma “100g kultūras” BALVU “Kilograms 

kultūras 2011″ nominācijā “Teātris”, izrāde nominēta 

2011./2012. gada “Spēlmaņa nakts” balvai 5 nominācijās: 

“Gada muzikālā izrāde” (BALVA), “Gada jaunā skatuves 

māksliniece” (E. Pjata un A. Jēkabsone), “Gada 

scenogrāfs” (M. Vilkārsis), “Gada kustību mākslinieks” (I. 

Krasovska) (BALVA) un “Gada kostīmu mākslinieks” (I. 

Vītoliņa), izrāde saņēmusi Egona Līva piemiņas BALVU 

“Krasta ļaudis” nominācijā “Labākā realizētā literārā 

iecere”. Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz 

Mākslas foruma Liepājā „Atklāj savu dzintaru” izstrādāto 

koncepciju, izvēlētais kandidāts, SIA “Liepājas teātris”, 

atbilst komisijas izvirzītajām prasībām 

Pretendents ar, kuru nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu: 

SIA “Liepājas teātris”, reģistrācijas Nr.42103019377 

Pretendentam noteiktās prasības: Pretendentam un tā piedāvātajiem speciālistiem ir līguma 

izpildei nepieciešamā pieredze un kvalifikācija 

 

Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (skatuves 

tērpi, iespēja demonstrēt izrādi brīvdabā u.c.) savlaicīgai 

un kvalitatīvai līguma izpildei 

 

Iepirkumu komisija nolemj: 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta sešpadsmitās daļas 1.punktu pasūtītājs 

ir tiesīgs nepiemērot šā panta ceturtās un piektās daļas noteikumus, ja līgums tiek slēgts par šā 

likuma 2.pielikuma B daļā minētajiem pakalpojumiem. Iepirkuma pretendents atbilst 

pasūtītāja izvirzītajām prasībām, tādēļ iepirkuma „Publisks izpildījums teātra iestudējumā 

“Pūt, vējiņi”” (identifikācijas numurs Lielais Dzintars 2015/8), līguma slēgšanas tiesības 

piešķirt SIA “Liepājas teātris”, reģistrācijas Nr.42103019377, par līgumcenu līdz 8000,00 

EUR (astoņi tūkstoši euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Norādītā līgumcena ir 

aptuvena un aprēķināta saskaņā ar iepirkuma procedūrā noteiktajiem pieņēmumiem attiecībā 

uz plānoto apmeklētāju daudzumu un kopējiem ieņēmumiem no iestudējuma biļetēm. 

Komisijas lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

 

SIA “Lielais Dzintars” 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājs        A.Kaupa 

 

 

Lēmumu sagatavoja      D.Miče 


