
 

 

 

 

 

LĒMUMS 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 08.martā             Nr.35 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 „Par 

pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta 

izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu” 

 

2015.gada 22.septembrī Ādažu novada dome (turpmāk – Dome) pieņēma lēmumu Nr.167 

„Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu”, atbalstot jaunas mācību īstenošanas vietas 1.-4.klasei 

būvniecības nodomu pašvaldībai piederošā zemes gabalā Ādažos, Attekas ielā 16 (kadastra 

numurs 80440070385). 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmo daļu, 72.panta pirmo daļu, 

Iepirkumu komisijas reglamenta 3.1.punktu, Dome 22.12.2015. pieņēma lēmumu Nr.259 „Par 

pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, 

tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu”, ar kuru apstiprināja iepirkuma 

komisijas sastāvu. 

2016.gada 26.janvārī ar Domes sēdes protokola Nr.1§30 „Par jaunas skolas ēkas meta un 

tehniskā projekta izstrādi”, tika veikts grozījums iepirkuma komisijas sastāvā, nodrošinot, ka 

iepirkuma komisijas ½ daļa ir arhitektūras jomā kvalificēti speciālisti.  

Ar biedrību „Latvijas arhitektu savienība” (turpmāk – LAS) 26.01.2016. tika parakstīts līgums 

Nr.JUR2016-01/57 par pakalpojumu sniegšanu konkursa organizēšanā. LAS darbam 

iepirkuma komisijā deleģēja divus LAS pārstāvjus - Daci Kalvāni un Mārtiņu Jaunromānu. 

Abi LAS pārstāvji atteicās kļūt par valsts amatpersonām un iesniegt Valsts ieņēmumu 

dienestā valsts amatpersonas deklarāciju.  

2016.gada 23.februārī ar Domes sēdes lēmumu Nr.34 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 

2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu 

iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un 

autoruzraudzības nodrošināšanu”, tika veikts grozījums iepirkuma komisijas sastāvā. Darbam 

iepirkuma komisijā tika ievēlēti: Uģis Bratuškins, arhitekts, Rīgas Tehniskās universitātes 

dekāns un Ramona Sīmane, arhitekte. Ramona Sīmane, izvērtējot savu laika grafiku, atteicās 

no darba iepirkuma komisijas sastāvā. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu iepirkuma komisijas sastāvā (turpmāk – Komisija) iepirkumam par jaunas 

skolas ēkas meta un tehniskā projekta izstrādi, kā arī autoruzraudzības nodrošināšanu, un 

apstiprināt Komisiju šādā sastāvā: 

1.1. Artis Brūvers, domes priekšsēdētāja otrais vietnieks - komisijas priekšsēdētājs; 

1.2. komisijas locekļi:  

1.2.1. Dace Medniece, būvvaldes vadītāja; 

1.2.2. Silvis Grīnbergs, teritorijas plānotājs;  
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1.2.3. Iveta Grīviņa, telpiskās attīstības plānotāja;  

1.2.4.  Everita Kāpa, Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāja; 

1.2.5.   Rita Šteina, iepirkumu speciāliste; 

1.2.6.   Valērijs Bulāns, deputāts;  

1.2.7.   Halfors Krasts, Ādažu novada iedzīvotājs; 

1.2.8.  Uģis Bratuškins, arhitekts, Rīgas Tehniskās universitātes dekāns; 

1.2.9.  Mārtiņš Hofmanis, arhitekts. 

2. Personāldaļas vadītājai likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” noteiktajā kārtībā informēt Valsts ieņēmuma dienestu par grozījumiem Ādažu 

novada pašvaldības valsts amatpersonu sarakstā.     

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


