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Ādažu novada domes 

iepirkuma 

„Mākslinieciskās programmas nodrošināšana Gaujas svētkos”  
(ID Nr.: ĀND 2019/55) 

Iepirkuma komisijas sēdes 

 

PROTOKOLS Nr. 05-30-2019/55-1 

 

Ādažos  2019. gada 29. martā 

 

Sēde sākās:  

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Komisijas locekļi: 

 

 

 

Iepirkumu speciālists: 

Valērijs Bulāns 

Artis Brūvers 

Uģis Dambis 

Halfors Krasts 

Alīna Liepiņa-Jākobsone 

Linda Naļivaiko 

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: 

Lēmuma pieņemšana iepirkumā „Mākslinieciskās programmas nodrošināšana Gaujas 

svētkos” (ID Nr.: ĀND 2019/55). 

 

Darba gaita: 

1. L.Naļivaiko ziņo par Ādažu Kultūra centra vadītājas L.Tiļugas 19.03.2019. iesniegumiem, 

kuros lūgts slēgt līgumus par mākslinieciskās svētku programmas nodrošināšanu Gaujas 

svētkos ar: 

1.1. SIA “BRAVISIMO”, reģ. nr. 40008223963, par Performances “Ziedu duets” 

(konstrukciju izmēri 4,5x5,5 m) un mākslinieciskās programmas  ar operdziedātāju 

piedalīšanos nodrošināšana GAUJAS SVĒTKOS ĀDAŽOS 2019.gada 1.jūnijā uz 

centrālās skatuves plkst. 19:00, par kopējo līguma summu 3 989.00 euro bez PVN; 

1.2. Nodibinājums “LUCINA”, reģ. nr. 40008213467, par koncertspēles “Es šonakt būšu 

laimīgs Ādažos”  mākslinieciskās programmas ar mūziķu grupas, vadītāja un solistu 

piedalīšanos nodrošināšana GAUJAS SVĒTKOS ĀDAŽOS 2019.gada 1.jūnijā uz 

Centrālās skatuves plkst. 20:00, par kopējo līguma summu 6 500.00 euro bez PVN. 

2. Komisija apspriežas par līgumu slēgšanu.  

3. L.Naļivaiko ziņo, ka saskaņā ar PIL 5.pantu Pasūtītājs nepiemēro likumā noteiktās 

procedūras, ja iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir mazāka par iepirkuma līgumiem 

MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām un ja tas tiek slēgts par autoru, komponistu, 

tēlnieku, izklaides mākslinieku un citu individuālo mākslinieku sniegtajiem 

pakalpojumiem (PIL 5.panta 16.pants). 
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4. Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 5.pantā noteikto izņēmumu, atļaut slēgt 

līgumus par mākslinieciskās programmas nodrošināšanu Gaujas svētkos Ādažos ar 

1.1. SIA “BRAVISIMO”, reģ. nr. 40008223963, par Performances “Ziedu duets” 

(konstrukciju izmēri 4,5x5,5 m) un mākslinieciskās programmas  ar operdziedātāju 

piedalīšanos nodrošināšana GAUJAS SVĒTKOS ĀDAŽOS 2019.gada 1.jūnijā uz 

Centrālās skatuves plkst. 19:00, par kopējo līguma summu 3 989.00 euro bez PVN; 

1.2. Nodibinājums “LUCINA”, reģ. nr. 40008213467, par koncertspēles “Es šonakt būšu 

laimīgs Ādažos”  mākslinieciskās programmas ar mūziķu grupas, vadītāja un solistu 

piedalīšanos nodrošināšana GAUJAS SVĒTKOS ĀDAŽOS 2019.gada 1.jūnijā uz 

Centrālās skatuves plkst. 20:00, par kopējo līguma summu 6 500.00 euro bez PVN. 

2. L.Naļivaiko publicēt informāciju par pieņemto lēmumu Ādažu novada domes mājaslapā. 

3. Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot līgumu projektus un saskaņot to ar pusēm. 

Sēdi slēdz:  

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30. 

 

Pielikumā:  

1. Publikācijas izdruka no Ādažu novada domes mājaslapas; 

2. L.Tiļugas 19.03.2019. iesniegumi. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  / V.Bulāns 

Komisijas locekļi:  / A.Liepiņa-Jākobsone 

  / A.Brūvers 

  / U.Dambis 

  / H.Krasts 

   

Iepirkumu speciāliste:  / L.Naļivaiko 

 

      


