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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 28. jūlijā                                               Nr. 69 

     (protokols Nr.5, 46.§) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas izveidošanu un 

Nolikuma Nr. 8/21 “Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas 

nolikums” projekta apstiprināšana  

 

Likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmā daļa noteic, ka atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem 

un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, 

savukārt, atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 

“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.1) 19. punktam 

atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai vai administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Dome no 

deputātiem un Pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistus un ekspertus, veido komisijas, 

tai skaitā konsultatīvas (turpmāk - komisijas), vai darba grupas.  

Publisko iepirkumu likuma 24.panta otrā daļa noteic, ka iepirkumu 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. 

Publisko iepirkumu likums neregulē iepirkuma komisiju darbību specifiski Administratīvi 

teritoriālās reformas (ATR) kontekstā. Vienlaikus Iepirkuma uzraudzības biroja ieskatā pēc 

ATR noslēguma, mainoties pasūtītājam, pastāvīgo vai uz noteiktu laiku izveidoto iepirkuma 

komisiju var apstiprināt no jauna. Saistošo noteikumu Nr.1 154. punkts noteic, ka 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Smiltenes novada pašvaldībā 

ietilpstošo bijušo pašvaldību nolikumos minētās komisijas, kas ir izveidotas atsevišķu 

pašvaldības funkciju pildīšanai, turpina darboties atbilstoši to kompetencei un to darbības 

teritorijai, līdz Dome ar atsevišķu lēmumu likvidē šīs komisijas vai izveido jaunas komisijas.  

Ņemot vērā norādīto, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021. gada 20. jūlija atzinumu (sēdes protokols Nr.1) 

un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 61.panta 

pirmo un trešo daļu,  

atklāti balsojot ar 9 balsīm Par (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars 

Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Ilze Vergina, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Toms Markss), 

Pret - nav, Atturas - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 
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NOLEMJ: 

1. Izveidot pastāvīgi funkcionējošu Smiltenes novada pašvaldības institūciju -  Smiltenes 

novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisiju. 

2. Apstiprināt Nolikuma Nr. 8/21 “Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu 

komisijas nolikums” projektu (pielikumā). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                             E.Avotiņš 


