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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 

VIESĪTES NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237, tālr. 65245179, fakss 65207294,  

e-pasts: dome@viesite.lv  

 

APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes 2014.gada 21.maija sēdē 

 (prot.Nr.6;5.#) 

 

Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība 

Viesītes novada Viesītē 

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība nosaka Publisko iepirkumu 

(turpmāk – iepirkumi) organizēšanu, iepirkumu plāna sagatavošanu un iepirkumu 

līgumu projektu (turpmāk – līgums) sagatavošanu, saskaņošanu un noslēgšanu. 

1.2. Iepirkumus Publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtībā Viesītes novada 

pašvaldības administrācijas un iestāžu vajadzībām veic Viesītes novada domes 

izveidota iepirkumu komisija. 

1.3. Šī publisko iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība neattiecas uz iepirkumu 

veikšanu elektronisko iepirkumu sistēmā. 

 

2. Iepirkumu plānošana 

 

2.1. Administrācijas struktūrvienību vadītāji un iestāžu vadītāji, plānojot budžetu 

nākamajam gadam, ne vēlāk kā līdz katra gada 1. novembrim iesniedz  iepirkumu 

speciālistam priekšlikumus iepirkumu plānam nākamajm gadam (3.pielikums) 

atbilstoši plānotajam finsējumam. 

2.2. Pamatojoties uz iesniegtajiem priekšlikumiem iepirkumu speciālists izveido 

iepirkumu plānu.  

2.3. Vienādām precēm un pakalpojumiem dažādu iestāžu un stuktūrvienību vajadzībām 

izvēlas vienu iepirkuma procedūru. 

2.4. Plānu apstiprina izpilddirektors. 

2.5. Saimnieciskā gada laikā, ja nepieciešams, plānu aktualizē. 

2.6. Iepirkumum plānā neiekļautiem iepirkumiem struktūrvienību un iestāžu vadītāji 

iesniedz iepirkuma pieteikumu (1.pielikums) un tehnisko specifikāciju iepirkuma 

priekšmetam, kā arī tehniskās specifikācijas sastādītāja apliecinājumu (2.pielikums). 
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3. Iepirkumu organizēšana 

 

3.1. Iepirkumu komisija pamatojoties uz iepirkumu plānu un iesniegtajiem pieteikumiem 

izvēlas iepirkumu metodi un organizē iepirkumus atbilstoši likumdošanai.  

3.2. Iepirkumu nolikumu projektus izstrādā iepirkumu speciālists.  

3.3. Iepirkumu komisija veic to korekcijas un precizēšanu un apstiprina.  

3.4. Iepirkuma līguma projektus izstrādā iepirkumu speciālists, sadabojoties ar iepirkuma 

pieteicēju, saskaņo ar domes juristu. Iepirkuma līguma projekts ir neatņemama 

iepirkuma nolikuma sastāvdaļa. 

 

4. Līgumu slēgšana 

 

4.1. Pēc lēmuma pieņemšanas par uzvarētāju un rezultātu paziņošanas, un nogaidīšanas 

termiņa beigām iepirkumu procedūrām, iepirkumu komisijas sekretārs saskaņo līguma 

projektu ar otru līgumslēdzēju pusi un sagatavo līgumu parakstīšanai. 

4.2. Par līguma izpildi atbildīgo personu nosaka izpildirektors, apstiprinot iepirkuma plānu 

vai iepirkuma pieteikumu. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                                         J.Dimitrijevs 
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APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes 2014.gada 21.maija sēdē 

 (prot.Nr.6;5.#) 
1. pielikums 

Publisko iepirkumu plānošanas  

un organizēšanas kārtībai 

 

Viesītes novada pašvaldības 

Izpilddirektoram 

20___  gada ___. ______________ 

 

Iepirkuma pieteikums 

iepirkuma organizēšanai tādas piegādes vai pakalpojuma līguma noslēgšanai, kura 

paredzamā līgumcena vienāda ar 4000 EUR vai lielāka un būvdarbu līguma noslēgšanai, 

kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 14000 EUR vai lielāka 

 

Iepirkuma priekšmets 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iepirkuma nepieciešamības pamatojums 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iepirkuma paredzamā līguma summa ( bez PVN un ar PVN) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pieprasītājs _______________________________________________ 

                    (amats, paraksts, uzvārds) 

Pielikumā – tehniskā specifikācija 

SASKAŅOTS  

Viesītes novada pašvaldības finansists 

20____ . gada ______ 
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APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes 2014.gada 21.maija sēdē 

 (prot.Nr.6;5.#) 
2. pielikums 

Publisko iepirkumu plānošanas  

un organizēšanas kārtībai 

 

Viesītes novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam 

 

APLIECINĀJUMS 

20___ gada ___. ______________ 

 

Viesītē 

 

Ar šo es, 

______________________________________________________________________ 

                             (tehniskās specifikācijas sagatavotāja amats, vārds, uzvārds) 

 

Kā tehniskās specifikācijas sagatavotājs par 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

       (iepirkuma priekšmeta nosaukums) 

 

Apliecinu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts kāda 

konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, un ka esmu saistīts ar kādu no tiem Publisko 

iepirkumu likuma 23. panta pirmās daļas izpratnē. 

 

_____________________ 

paraksts  
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APSTIPRINĀTS 

Viesītes novada domes 2014.gada 21.maija sēdē 

 (prot.Nr.6;5.#) 
3. pielikums 

Publisko iepirkumu plānošanas  

un organizēšanas kārtībai 

 

 

Priekšlikumi iepirkumu plānam 20____. gadam 

 

N.p.k. 
Iepirkuma 

priekšmets 

 

Finansēšanas 

avots 

Plānotā 

iepirkuma 

summa 

EUR (bez 

PVN) 

Plānotais 

preces 

pakalpojuma 

saņemšanas 

vai 

būvdarbu 

izpildes laiks  

Tehniskās 

specifikācijas 

sagatavotājs 

Piezīmes 

       

       

 

 

 

Iesniedza _________________  

                 ( amats, uzvārds, paraksts) 

 

 

20___.gada  __. _______________ 
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