
 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
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tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv 

 

LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 27.jūlijā                                                        Nr. 352 

 (protokols Nr.14, 38.§) 

 

Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 28.jūlija noteikumos 

Nr. 2/21 “Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu organizēšanas kārtība” 

Dome 2021. gada 28.jūlijā  apstiprināja pašvaldības iekšējos noteikumus Nr. 2/21  “Smiltenes 

novada pašvaldības Publisko iepirkumu organizēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) ar mērķi 

noteikt kārtību, kādā Smiltenes novada dome un tās pakļautībā esošās pašvaldības iestādes, plāno 

un organizē Publisko iepirkuma likumā noteiktos publisko iepirkumus vai iepirkumu procedūras, 

kā arī iepirkumus, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkumu procedūras 

vai kārtību, vai kuru organizēšanai ir noteikti izņēmumi, vai attiecībā uz kuriem ir noteikta 

atšķirīga iepirkumu norises kārtība. 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada pašvaldība un tās pakļautībā esošās 

pašvaldības iestādes plāno un organizē iepirkumus, nosaka kārtību, kādā Smiltenes novada 

pašvaldības iestādes, plāno un organizē Publisko iepirkuma likumā (turpmāk – PIL) noteiktos 

publisko iepirkumus vai iepirkumu procedūras, kā arī iepirkumus, kuriem nepiemēro PIL noteiktās 

iepirkumu procedūras vai kārtību, vai kuru organizēšanai PIL ir noteikti izņēmumi, vai attiecībā 

uz kuriem PIL ir noteikta atšķirīga iepirkumu norises kārtība. Smiltenes novada Centrālās 

administrācijas tirgus izpētes dalībniekam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tiek 

veikta pārbaude par nodokļu parādu neesamību Valsts ieņēmuma dienesta mājas lapā. No 

noteikumu 58. un 59.punkta izriet, ka informācija pārbaudāma uz lēmuma pieņemšanas dienu. 

Valsts ieņēmuma dienesta sistēmas pakalpojums vairs neietver iespēju saņemt informāciju par 

pēdējām divām darba dienām, brīvdienām un svētku dienām. Līdz ar to nodokļu parāda pārbaudi 

iespējams veikt tikai ar divu darba dienu nobīdi. Līdz ar to ir nepieciešams grozīt minētos 

noteikumu punktus, kas pieļauj pārbaudi veikt uz sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumu. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu (sēdes protokols Nr.9) un pamatojoties uz 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma  72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu 

un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu, atklāti balsojot ar 9 balsīm "PAR" - (Gita 

Mūrniece, Astrīda Harju, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Edgars Avotiņš, Ilze 

Vergina, Ervins Labanovskis, Toms Markss), "PRET" – nav, "ATTURAS" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 28.jūlija  noteikumos Nr. 2/21 

“Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu organizēšanas kārtība” (turpmāk – 

noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt visā noteikumu tekstā vārdus “iepirkumu speciālists” ar vārdu “juriskonsults”; 

1.2. izteikt 16.1.punktu šādā redakcijā: 

“16.1.divu nedēļu laikā pēc Pašvaldības budžeta apstiprināšanas Pašvaldības 

administrācijas nodaļas vadītājs un Iestādes vadītājs pēc Juridiskās nodaļas vadītāja 

vietnieka iepirkumu jautājumos vai juriskonsulta uzaicinājuma iesniedz iepirkuma 

plānu par periodu līdz tā paša gada decembrim. Iepirkumu plānu iesniedz elektroniski 

e-pastā: iepirkumi@smiltenesnovads.lv”; 

1.3. izteikt 58.punktu šādā redakcijā: 



“58. Pašvaldības administrācijā - Publisko iepirkumu komisija,  informē Pretendentu par 

to, ka dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 

ir nodokļu parādi sistēmas pēdējās aktualizācijas datumā un noteiks termiņu 10 (desmit) 

dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, līdz kuram iesniedzams 

apliecinājums, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Tirgus 

izpētes līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu vai pierādījumus 

par nodokļu parāda samaksu 10 (desmit) dienu termiņā pēc informācijas izsniegšanas 

vai nosūtīšanas dienas. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums vai pierādījumi nav iesniegti, 

pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības Tirgus izpētē.”.  

2. Apstiprināt noteikumus Nr. 9/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 

28.jūlija Noteikumos Nr. 2/21 “Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu 

organizēšanas kārtība”. 

 

Domes priekšsēdētājs                                              E.Avotiņš 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


