
Ideju konkurss 
“Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas 

labiekārtošana Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā” 
 
 

ZIŅOJUMS 

 

 
1. Projekta apraksts un mērķis: 

Konkursa priekšmets ir arhitektūras projekta idejas priekšlikums (turpmāk – Priekšlikums), kas parāda 
labāko arhitektonisko un funkcionālo risinājumu vēsturiskās Vannu mājas pārbūves un jaunas 
multifunkcionālas ēkas iecerei. Priekšlikumā ir jāietver minētās ēkas arhitektoniskais un idejas realizācijai 
nepieciešamā teritorijas labiekārtojuma principiāls risinājums. 
 Konkursa (ideas contest) mērķis ir noskaidrot iespējamos labākos, kvalitatīvākos arhitektoniskos 
risinājumus un ieteicamās pieejas vēsturiskās ēkas- Peldu iestādes pārbūvei par SPA centru un teritorijas 
labiekārtošanai Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā (kad.Nr. 1700 035 0051 001), paredzot ilgtspējīgus 
būvniecības un vides pieejamības principu risinājumus SPA ēkai un teritorijas labiekārtošanai. Risinājumam ir 
jābūt veiksmīgam gan no pilsētbūvnieciskā, gan arhitektoniskā un funkcionālā, viedokļa. 
 Pēc Konkursa rezultātu paziņošanas, Pasūtītājs plāno rīkot sarunu procedūru par līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu turpmākai būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei, būvprojekta izstrādei un būvniecības 
autoruzraudzībai, uzaicinot Konkursa 1., 2., 3.vietas ieguvējus ar nosacījumu, ka par 2. un 3.vietas ieguvēju 
aicināšanu uz sarunu procedūru ir lēmusi Žūrija. 

Sarunu procedūras rīkošanas gadījumā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
izstrādājams sarunu procedūras uzaicinājums, konkretizējot prasības uzaicinātajam/-jiem dalībniekiem 
 
 
2. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs:  
UAB “Liepojos kopos”, reģistrācijas Nr.  LT305889147, Pilaites pr. 20, Viļņa, LT-04326  

 

 
3. Žūrijas komisijas sastāvs: 
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs: Virginijus Brundza  pasūtītāja „Liepojos kopos” UAB direktors 
Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Juris Poga Latvijas Arhitektu Savienības pārstāvis, 

arhitekts 
Žūrijas komisijas locekļi: Gunārs Ansiņš  Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 

priekšsēdētājs 
 Uldis Sesks Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 

pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 
priekšsēdētājs 

 Juris Dambis Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 
vadītājs 

 Helēna Gūtmane Latvijas Ainavu arhitektu asociācijas 
priekšsēdētāja 

 Darius Osteika  Lietuvas Arhitektu savienības pārstāvis 
 Uģis Kaugurs Liepājas pilsētas būvvaldes pilsētas 

arhitekts 
 Gunta Šnipke  Liepājas pilsētas būvvaldes arhitekte 
Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre Gita Lukate Liepājas pilsētas būvvaldes Administratīvās 

un personāla daļas vadītāja 
 
 
4. Ideju konkursam „Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa 
Valtera ielā 13, Liepājā”  līdz 2022.gada 19.aprīļa  plkst.16.00 saņemti deviņi piedāvājumi: 
- piedāvājums ar devīzi „SPA 22”, iesniegts 2022.gada 19.aprīlī plkst.11.40; 
- piedāvājums ar devīzi „AQT 37”, iesniegts 2022.gada 19.aprīlī plkst.12.25; 
- piedāvājums ar devīzi „AXI 00”, iesniegts 2022.gada 19.aprīlī plkst.12.30; 
- piedāvājums ar devīzi „PMB 22”, iesniegts 2022.gada 19.aprīlī plkst.12.33; 
- piedāvājums ar devīzi „BAS 22”, iesniegts 2022.gada 19.aprīlī plkst.13.41; 
- piedāvājums ar devīzi „HTT 02”, iesniegts 2022.gada 19.aprīlī plkst.14.54; 
- piedāvājums ar devīzi „DUN 22”, iesniegts 2022.gada 19.aprīlī plkst.15.04; 
- piedāvājums ar devīzi „CLT 11”, iesniegts 2022.gada 19.aprīlī plkst.15.04; 
- piedāvājums ar devīzi „PLD 22”, iesniegts 2022.gada 19.aprīlī plkst.15.39. 
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5. Žūrijas komisijas lēmums: 

Vieta Devīze Autors Godalgas apjoms 

1. „SPA 22” Pilnsabiedrība “ZGT” 5000 eiro 

2. „AXI 00” UAB “Dvi architektes”, Viktorija Puodžiūte, 
Audrone Paulauskiene, Paulius Armonas, 

Simas Balnionis, Rugile Palevičiūte, 
Anastasija Bogomolnikova, Artūras 

Zamblauskas 

3000 eiro 

3. „DUN 22” SIA „K IDEA” 2000 eiro 

Veicināšanas 
balva 

„PMB 22” SIA “OUTOFBOX” 500 eiro 

 

 
6. Žūrijas komisijas atzinums 
Pievienots pielikumā. 

 

 
Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre                                                                                              Gita Lukate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


