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Ādažu novada domes 

iepirkuma 

„Muižas ielas pārbūve” 

(ID. Nr. ĀND 2017/01) 

Iepirkuma komisijas sēdes 

PROTOKOLS Nr.05-30-2017/01-17 

 

Ādažos 2018.gada 18.decembrī 

               

Sēde sākās:  

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Komisijas locekļi: 

 

 

 

Valērijs Bulāns 

Everita Kāpa 

Alīna Liepiņa-Jākobsone  

Halfors Krasts 

Uģis Dambis 

Artis Brūvers 

 

Komisijas izveides pamats:  

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194, 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 

72 un 2018.gada 25.septembra lēmums Nr. 226. 

 

Darba kārtībā: 

Grozījumu akceptēšana iepirkuma „Muižas ielas pārbūve” (ID Nr.: ĀND 2017/01) rezultātā 

noslēgtajā līgumā. 

 

Darba gaita: 

1. V. Bulāns ziņo par Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājas 

Guntas Dundures iesniegumu (turpmāk - iesniegums) ar lūgumu apstiprināt SIA “Ostas 

celtnieks” papildus veikto un izslēgto darbu apjomus un būvdarbu apjomos iekļautos 

papildus materiālus, un veikt 16.08.2017. noslēgtā līguma Nr. JUR 2017-08/662 (turpmāk 

– līgums) grozījumus par izmaiņām būvdarbu apjomos, samazinot līgumcenu par 

7 737.46 euro.  

2. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, secināts: 

2.1. Ādažu novada dome 2016.gada 7.martā noslēdza līgumu Nr. JUR 2016-03/215 ar 

SIA “Firma L4” (turpmāk – autoruzraugs) par Muižas ielas pārbūves būvprojekta 

izstrādi un autoruzraudzības veikšanu.  

2.2. Ādažu novada dome (turpmāk – pasūtītājs) 2017.gada 16.augustā noslēdza līgumu 

Nr. JUR2017-08/662 ar SIA “Ostas celtnieks” (turpmāk – būvuzņēmējs) par Muižas 

ielas pārbūves un inženierkomunikāciju izbūves darbiem (turpmāk – būvdarbi). 

2.3. Ādažu novada dome 2017.gada 23.augustā noslēdza līgumu Nr. JUR 2017-08/679 ar 

SIA “BalticLine Globe” (turpmāk – būvuzraugs) par Muižas ielas pārbūves būvdarbu 

būvuzraudzības veikšanu. 
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2.4. Būvdarbu izpildes gaitā būvprojektā “Muižas ielas pārbūve Ādažos” 

autoruzraudzības kārtībā tika veiktas tehnisko risinājumu un darbu daudzumu 

izmaiņas Teritorijas sadaļā (TS) un Inženierrisinājumu daļā (ŪKT, LKT un ELT). 

2.5. Par veiktajām izmaiņām autoruzraugs sagatavoja izmaiņu rasējumus, kurus būvdarbu 

procesā iesaistītās puses (pasūtītājs, būvuzņēmējs un būvuzraugs) saskaņoja. Izmaiņu 

rezultātā, kas galvenokārt tika veiktas, lai nodrošinātu publiskās infrastruktūras 

pieejamību komersantiem, ir radušās būvapjomu izmaiņas. 

2.6. Būvuzņēmējs 13.12.2018. iesniedza ar būvuzrauga saskaņotas papildus veicamo un 

izslēdzamo darbu tāmes, kas sagatavotas atbilstoši būvdarbu izmaiņām (pielikums 

Nr.1). 

3. Komisija iepazīstas ar iesniegumu un būvuzņēmēja iesniegtajām papildus veicamo un 

izslēdzamo darbu tāmēm. 

4. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt līgumu, netiek veikti būtiski 

grozījumi sākotnēji noslēgtajā līgumā, kā arī attiecīgās izmaiņas neizmaina iespējamo 

pretendentu loku un nesniedz nepamatotas priekšrocības kādam no pretendentiem. 

Tādējādi veicamie grozījumi nav uzskatāmi par būtiskiem un ir pieļaujami. 

5. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu. 

 

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

Akceptēt grozījumus par izmaiņām būvdarbu apjomos un samazināt ar SIA “Ostas Celtnieks” 

noslēgtā līguma Nr. JUR 2017-08/662 kopējo līgumcenu par 7 737.46 euro bez PVN. 

 

Sēdi slēdz:  

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10.30. 

 

Pielikumā:  

1. G. Dundures 13.12.2018. iesniegums; 

2. SIA “Ostas celtnieks” iesniegtās papildus veicamo un izslēdzamo darbu tāmes. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:   _____________________ V. Bulāns 

Komisijas locekļi: 

     _____________________ E. Kāpa 

 

_____________________ A. Liepiņa-Jākobsone 

 

_____________________ H. Krasts 

      

     _____________________ U. Dambis 

 

     _____________________ A. Brūvers 

 


