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Ādažu novada domes 

iepirkuma 
 

„ATKĀRTOTS IEPIRKUMS - Ielu apgaismojuma izbūve Podnieku 

ielā, no Attekas ielas līdz Krastupes ielai, Ādažos, Ādažu novadā” 

(ID.Nr. ĀND 2018/109) 
 

 

iepirkuma komisijas sēdes 
 

PROTOKOLS Nr. 05-30-2018/109-4 

 

Ādažos 2019. gada 29. janvārī 

                    

Sēde sākās:  

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10.00. 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

Komisijas locekļi: 

 

 

 

Everita Kāpa 

Halfors Krasts 

Uģis Dambis 

Artis Brūvers 

Alīna Liepiņa-Jākobsone  
Iepirkumu speciāliste: Linda Naļivaiko 

 

Komisijas izveides pamats:  

Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr. 194 un Ādažu novada 

domes 2018.gada 13.aprīļa lēmums Nr. 72.  

 

Darba kārtībā: 

Izmaiņu akceptēšana līgumā, kas noslēgts iepirkuma „ATKĀRTOTS 

IEPIRKUMS - Ielu apgaismojuma izbūve Podnieku ielā, no Attekas ielas līdz 

Krastupes ielai, Ādažos, Ādažu novadā” (ID Nr.: ĀND 2018/109) rezultātā. 

 

Darba gaita: 

1. L.Naļivaiko ziņo par: 

1.1. SIA “REMUS ELEKTRO” 23.01.2019. iesniegumu, kurā lūgts pagarināt 

līguma Nr. JUR 2018-10/733 izpildes termiņu par 37 kalendārajām dienām, 

pamatojoties uz līguma punktu Nr. 3.3. (Iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ, ja 

tādi atklāsies Darbu izpildes gaitā un radīs Darbu apjoma vai tā specifikas 

izmaiņas Darba uzdevumā vai Izpildītāja piedāvājumā Iepirkumā, Darbu 

izpildes termiņš var tikt pagarināts, Pusēm rakstiski par to vienojoties). 

SIA “REMUS ELEKTRO” iesniegumā norāda, ka sakarā ar neparedzētiem 

apstākļiem, t.i., uzstādītajos apgaismes stabu balstos, kas tika izgatavoti pēc 

individuāla pasūtījuma, konstatēti defekti – nepietiekamas izolācijas (konsoles 

savienojama vietās) dēļ veidojas kondensāts, kura rezultātā rodas 

īssavienojums balsta iekšienē.  

1.2. Domes atbildīgais darbinieks par līguma izpildi energopārvaldnieks A.Zēbergs 

ir sniedzis atzinumu, ka SIA “REMUS ELEKTRO” minētie argumenti ir 

pamatoti un līguma termiņa pagarinājums būtu atbilstošs Pasūtītāja interesēm.  
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2. Komisija izvērtē SIA “REMUS ELEKTRO” iesniegumu un A.Zēberga atzinumu, 

un lemj par grozījumu būtiskumu. 

3. Komisija apspriež, ka konkrētajā situācijā, pieļaujot grozīt starp SIA „REMUS 

ELEKTRO” un Ādažu novada domi noslēgto līgumu Nr. JUR 2018-10/733 un 

pagarinot izpildes termiņu, 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. 

4. Komisija lemj par līguma grozījumu akceptēšanu. 

 

Komisija nolemj:  

1. Akceptēt līguma Nr. JUR 2018-10/733 termiņa pagarināšanu par 37 kalendārajām 

dienām – līdz 2019. gada 28. februārim; 

2. L.Naļivaiko publicēt informāciju Ādažu novada domes mājaslapā; 

3. E.Kāpai sagatavot un saskaņot ar pusēm līguma grozījumus.  

 

Sēdi slēdz:  

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30. 

 

Pielikumā:     

1. SIA “REMUS ELEKTRO” 23.01.2019. iesniegums; 

2. A.Zēberga 24.01.2019. atzinums. 

 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja vietniece: _____________________ E. Kāpa 

Komisijas locekļi:  

_____________________ U. Dambis 

  

     _____________________ H. Krasts 

 

     _____________________ A. Brūvers 

 

     _____________________ A. Liepiņa-Jākobsone 

 

Iepirkumu speciāliste:   _____________________ L.Naļivaiko 

 

 

 

      

      

 

 


