
 
Sarunu procedūras “Luksoforu vadības programmas modernizācija”, 

Nr. RDSD 2016/45 izvēles pamatojums 
 
Rīgas domes Satiksmes departaments, kā pakalpojuma “Luksoforu vadības programmas 

modernizācija” pasūtītājs, piemēro sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par 
līgumu, šādu zemāk norādīto iemeslu dēļ. 

2005.gadā Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes vadības centram (turpmāk - 
Satiksmes vadības centrs) tika piegādāta luksoforu uzņēmuma OOO “ROSTOK-ELEKOM” 
(Kijeva, Ukraina) luksoforu vadības sistēma, kuras sastāvā ietilpa: 

1. komunikācijas iekārtu kabinets ar tajā uzstādīto komunikāciju aparatūru (adapteru 
blokiem) datu apmaiņai starp Satiksmes vadības centru un  OOO “ROSTOK-
ELEKOM” luksoforu kontrolleriem (kas uzstādīti Rīgas pilsētā) pa izdalītām 
sakaru līnijām un radio sakaru kanālu; 

2. divi luksoforu vadības datori, kuri, izmantojot komunikāciju iekārtu kabinetā 
uzstādīto sakaru aparatūru, vada šai vadības sistēmai pieslēgto luksoforu objektu 
darbu.  

 Luksoforu vadības datoros ir uzstādīts specializēts luksoforu vadības programmu 
nodrošinājums, kura izstrādātājs, ar izņēmuma tiesībām lemt par programmas izmantošanu, ir 
OOO “ROSTOK-ELEKOM”.  Citu programmatūru, kas nodrošinātu  OOO “ROSTOK-
ELEKOM” luksoforu kontrolleru vadību, nav iespējams pielietot.  

Luksoforu vadības sistēmas kopējais stāvoklis ir labs, līdz ar to tā nomaiņa nav 
nepieciešama un nav lietderīga. Bet, ņemot vērā, ka šobrīd Satiksmes vadības centrā uzstādīto 
datoru kalpošanas laiks ir beidzies, ir nepieciešams iegādāties jaunus datorus, uz kuriem ir 
jāuzstāda jaunākā luksoforu vadības programmatūras versija, kā arī ir nepieciešams iegādāties 
atsevišķas rezerves daļas komunikāciju aparatūrai (centrālā procesora moduļus), kas uzstādīta 
komunikācijas iekārtu kabinetā. Ņemot vērā, ka luksoforu vadības sistēma (ar tajā ietilpstošo 
komunikācijas iekārtu kabinetu, luksoforu kontrolleriem un vadības datoriem) strādā kā vienotā 
sistēma, citu ražotāju piedāvāto luksoforu vadības programmu uzstādīšana vadības datoriem, kā 
arī citu ražotāju piedāvāto rezerves daļu uzstādīšana komunikācijas iekārtu kabinetā nav 
iespējama. 

Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pasūtītājs var 
piemērot sarunu procedūru iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku iemeslu dēļ 
vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar 
konkrētu piegādātāju. 

Ņemot vērā augstāk norādīto tehnisko iemeslu, kā arī augstāk norādītās programmas 
izmantošanas izņēmuma tiesības, līgumu par pakalpojuma “Luksoforu vadības programmas 
modernizācija” sniegšanu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju – OOO “ROSTOK-
ELEKOM”, kura 2005.gadā veica luksoforu vadības sistēmas uzstādīšanu Rīgas domes Satiksmes 
vadības centrā. 

 


