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 (protokols Nr.6, 1.§) 
 

Par Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas izveidošanu un ievēlēšanu 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome 2021.gada 28.jūlijā ar lēmumu Nr.70 “Par Smiltenes 

novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas izveidošanu un ievēlēšanu” ievēlēja Smiltenes 

novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisiju (turpmāk – Komisija)  šādā sastāvā: Lita Kalniņa, 

Sanda Kļaviņa, Ainārs Mežulis, Ilze Bogdanova, Eglars Felcis, Linda Zūdiņa. Komisijas 

priekšsēdētāja no Komisijas locekļiem Aināra Mežuļa un Ilzes Bogdanovas saņēma atteikumu 

darboties Komisijā.  

Dome izskata iesniegto lēmuma projektu „Par Smiltenes novada domes Publisko iepirkumu 

komisijas ievēlēšanu”. Atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 24.panta otrajai daļai iepirkuma 

komisiju pasūtītājs var izveidot katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai kā 

pastāvīgi funkcionējošu institūciju un, izveidojot iepirkuma komisiju, pasūtītājs nodrošina, lai šī 

komisija būtu kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu, savukārt, atbilstoši likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus 

pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. 

Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlijā apstiprinātā  nolikuma Nr.8/21 

“Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas nolikums”  3.1.punktam, iepirkumu 

komisija darbojas 6 (sešu) Domes ievēlētu komisijas locekļu sastāvā, no kuriem viens ir komisijas 

sekretārs. Komisijas priekšsēdētaju un komisijas sekretāru ieceļ un atbrīvo no amata ar Domes 

lēmumu. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24.panta pirmo daļu, lai pārliecinātos par Publisko 

iepirkumu komisijas locekļa kandidātu tiesībām ieņemt šo amatu, dome ir ieguvusi informāciju 

publikāciju vadības sistēmā un pārliecinājies, ka personām nav atņemtas tiesības ieņemt valsts 

amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un 

publiskās un privātās partnerības jomā vai iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības 

iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšanai. 

Ņemot vērā norādīto, 2021.gada 28.jūlija nolikuma Nr.8/21 “Smiltenes novada pašvaldības 

Publisko iepirkumu komisijas nolikums”  3.1.apakšpunktu, un pamatojoties uz Publisko iepirkumu 

likuma 24.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Smiltenes 

novada domes 2021.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības 

nolikums” 19.punktu, 57.13. apakšpunktu un 154.punktu, atklāti balsojot ar 7 balsīm Par (Andris 

Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Ilze Vergina, Mārtiņš Vīgants, 

Toms Markss), Pret - nav, 1 balss Atturas – (Otārs Putrālis), 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Ievēlēt Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijā: 

1.1. Litu Kalniņu, personas kods; 

1.2. Sandu Kļaviņu, personas kods; 

1.3. Gintu Eisleru, personas kods; 

1.4. Elgaru Felci, personas kods; 
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1.5. Lauru Popi, personas kods; 

1.6. Lindu Zūdiņu, personas kods. 

2. Iecelt par Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāju Litu 

Kalniņu. 

3. Iecelt par Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas sekretāri Sandu Kļaviņu. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanas brīdi spēku zaudē 2021.gada 28.jūlija lēmums Nr.70 “Par 

Smiltenes novada domes Publisko iepirkumu komisijas ievēlēšanu”. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   E.Avotiņš 
   
 

 


