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Ādažu novada domes 

iepirkuma 

„Skatuves podestu piegāde”  
(ID Nr.: ĀND 2019/84) 

Iepirkuma komisijas sēdes 

 

PROTOKOLS Nr. 05-30-2019/84-1 

 

Ādažos  2019. gada 03. maijā 

 

Sēde sākās:  

Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00 

 

Sēdē piedalās: 

Komisijas priekšsēdētājs:  

Komisijas locekļi: 

 

 

 

Iepirkumu speciālists: 

Valērijs Bulāns 

Everita Kāpa 

Artis Brūvers 

Uģis Dambis 

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 „Skatuves podestu piegāde” (ID Nr.: ĀND 2019/84). 

 

Darba gaita: 

1. L.Naļivaiko ziņo par Ādažu vidusskolas saimniecības pārziņa A.Kopko 

02.05.2019. iesniegumu, kurā lūgts slēgt līgumu ar SIA “SND”, reģ nr. 40103598693, 

par skatuves podestu un to papildaprīkojuma iegādi Ādažu vidusskolas sākumskolai, 

par kopējo līguma summu 5 910.00 euro bez PVN.   

2. L.Naļivaiko informē, ka piedalīties cenu izpētē tika uzaicināti 3 pretendenti – SIA 

“SND”, reģ nr. 40103598693, SIA “Pasākumu tehniskais nodrošinājums”, reģ. nr. 

40203139211, SIA “MUZ PRO”, reģ nr. 41503052039, savukārt noteiktajā 

iesniegšanas termiņā tika saņemts 1 piedāvājums: 

Nr. Pretendents 
Piedāvātā cena 

euro bez PVN 

1. SIA “SND”, reģ nr. 40103598693 5 910.00 

 

3. Komisija iepazīstas ar iesniegumu un visiem tā pielikumiem. 

4. L. Naļivaiko ziņo, ka ir izpētījusi iesniegumā minētos faktus un secinājusi, ka cenu 

izpēte ir veikta saskaņā ar Ādažu novada domes 2017.gada 15.februāra rīkojumā 

Nr. ĀND/1-10-1/17/10 noteiktajiem cenu izpētes noteikumiem (ir aptaujāti vismaz 3 

pretendenti un ir nodrošināts vienādas attieksmes princips pret visiem pretendentiem). 
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5. Komisija apspriež, ka kopējā līguma summa nesasniedz Publisko iepirkumu likuma 

piemērošanas slieksni, tāpēc iepirkums organizējams, ievērojot Ādažu novada domes 

2017.gada 15.februāra rīkojuma Nr. ĀND/1-10-1/17/10 normas. 

6. Iepirkumu komisija apspriež, ka attiecīgajā gadījumā varētu tikt piemērots Ādažu 

novada domes 2017.gada 15.februāra rīkojuma Nr. ĀND/1-10-1/17/10 paredzētais 

14.punkta regulējums, jo iepirkuma veicējs ir veicis cenu izpēti atbilstoši Ādažu 

novada domes 2017.gada 15.februāra rīkojumā Nr. ĀND/1-10-1/17/10 noteiktajai 

kārtībai. 

7. Komisija lemj par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

 

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2017.gada 15.februāra rīkojuma Nr. ĀND/1-10-

1/17/10 noteikumiem, slēgt līgumu ar SIA “SND”, reģ nr. 40103598693, par skatuves 

podestu un to papildaprīkojuma iegādi Ādažu vidusskolas sākumskolai, par kopējo 

līguma summu 5 910.00 euro bez PVN.   

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

mājaslapā. 

3. Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm. 

Sēdi slēdz:  

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 10:30. 

 

Pielikumā:  

1. Publikācijas izdruka no Ādažu novada domes mājaslapas; 

2. A.Kopko 02.05.2019. iesniegums un pielikumi. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs:  / V.Bulāns 

Komisijas locekļi:  / E.Kāpa 

  / A.Brūvers 

  / U.Dambis 

 

 

 / A.Liepiņa-Jākobsone 

Iepirkumu speciāliste: 

 

 

 / L.Naļivaiko 

 

      


