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2021.gada 22.jūlijā Nr.62
(ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 16.§)

Par iepirkuma komisijas izveidi

Grozījumi: 26.08.2021. lēmums Nr.223 (protokols Nr.9, 12.§)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 21.panta pirmās daļas
24.punktu,  kas  savukārt  nosaka,  ka  tikai  dome var  ievēlēt  pašvaldības pārstāvjus  un locekļus
pašvaldības komisijās,  Publisko iepirkumu likuma 24.panta otro daļu,  lai  nodrošinātu Valmieras
novada  pašvaldības  (turpmāk  –  Pašvaldība)  darbības  nepārtrauktību,  un  Pašvaldības  domes
pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 22.07.2021. atzinumu,

Pašvaldība dome, balsojot:  PAR – 17 (J.Baiks,  R.Gailums, J.Olmanis,  G.Gladkins,  J.Skrastiņš,
T.Upners,  J.Dainis,  A.Klepers,  G.Štrombergs,  R.Muižnieks,  K.Kļaviņš,  J.Jakovins,  V.Ecmanis,
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. apstiprināt iepirkuma komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs Kristīne Auziņa Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāja
Komisijas locekļi Valērijs Seilis Burtnieku novada Attīstības nodaļas vadītājs

Pēteris Rava Burtnieku novada Personālvadības speciā-
lists – jurists

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumu Nr.223)

2. lēmuma 1.punktā noteiktā Komisija ir izveidota šādu iepirkumu procedūru veikšanai:
2.1. “Ūdensaugu pļaušana un izstumšana krastā Burtnieku ezerā” ar paredzamo līgumcenu

15 000 euro, bez PVN;
2.2. “Burtnieku novada autoceļu remontdarbi 2021.gada vasaras periodā” ar paredzamo lī-

gumcenu 140 000 euro, bez PVN;
2.3. “Burtnieku novada autoceļu un ielu uzturēšana 2021./2022.gada ziemas sezonā” ar pa-

redzamo līgumcenu 60000 euro, bez PVN;
2.4. “Degvielas  iegāde  Burtnieku  novada  autotransportam”  ar  paredzamo  līgumcenu

80 000 euro, bez PVN; 
2.5. “Kurināmās degvielas (marķētās) piegāde Burtnieku novada vajadzībām 2021./2022. ap-

kures sezonai” ar paredzamo līgumcenu 15000 euro, bez PVN.
3. Iepirkumu procedūras veikt saskaņā ar spēkā esošajām normatīvajiem aktiem.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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