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Valmierā

2021.gada 22.jūlijā Nr.81
(ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 36.§)

Par iepirkuma komisiju izveidi

Grozījumi: 26.08.2021. lēmums Nr.267 (protokols Nr.9, 58.§)

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,

Pašvaldības 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 Didzis Endzeliņš Kocēnu novada domes jurists
Komisijas locekļi Dainis Skutelis Kocēnu  apvienības  pārvaldes  vadītāja

pienākumu izpildītājs Dainis Skutelis
Svetlana Tomsone Kocēnu novada domes  Attīstības noda-

ļas vadītājs 
Svetlana Greka Kocēnu novada domes Finanšu nodaļas

direktors
Sekretāre Žanna Daņilova Kocēnu novada domes Jurists iepirkumu

un parādu piedziņas jautājumos

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumu Nr.267)

2. lēmuma 1.punktā noteiktā Komisija ir izveidota šādu iepirkumu procedūru veikšanai:
2.1. Papildus remontdarbi pirmsskolas izglītības iestādei “Auseklītis” ar paredzamo līgumce-

nu 25 500,00 euro bez PVN;
2.2. Rubenes  pamatskolas  ventilācijas  sistēmas  izbūve  ar  paredzamo  līgumcenu

114 543,00 euro bez PVN;
2.3. Kocēnu novada pašvaldības ceļu, ielu un gājēju celiņu atjaunošanas darbi ar paredzamo

līgumcenu 105 009,00 euro bez PVN;
2.4. Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve ar pa-

redzamo līgumcenu 31 000,00 euro bez PVN;

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

Komisijas priekšsēdētājs Evija Voitkāne Valmieras novada pašvaldī-



bas izpilddirektore

Komisijas locekļi

Gints Konošonoks
Valmieras pilsētas pašvaldī-
bas Juridiskās nodaļas va-
dītājs

Rita Jemšika

Valmieras pilsētas pašvaldī-
bas Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas pārval-
des vadītāja 

Sekretārs Raivis Grīviņš
Valmieras pilsētas pašvaldī-
bas Iepirkumu nodaļas va-
dītājs

4. lēmuma 3.punktā noteiktā Komisija ir izveidota šādu iepirkumu procedūru veikšanai:
4.1. Videonovērošanas iekārtu piegāde un uzstādīšana Valmieras pilsētā  ar paredzamo lī-

gumcenu 19 220,00 euro bez PVN;
4.2. Ekrānu piegāde  un uzstādīšana objektā  “Vieglatlētikas  manēžas un stadiona izbūve

Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā” ar paredzamo līgumcenu 13 640,00 euro bez PVN;
4.3. Teritoriju un telpu kopšanas tehnikas piegāde objektā  “Vieglatlētikas manēžas un sta-

diona izbūve Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā” ar paredzamo līgumcenu 11 500,00 euro bez
PVN;

4.4. Teritoriju un sporta laukumu uzturēšanas tehnikas piegāde objektā  “Vieglatlētikas ma-
nēžas  un  stadiona  izbūve  Jāņa  Daliņa  ielā  2,  Valmierā” ar  paredzamo  līgumcenu
50 800,00 euro bez PVN;

4.5. Sporta inventāra iegāde Valmieras pilsētas izglītības iestādēm ar paredzamo līgumcenu
32 000,00 euro bez PVN;

4.6. Pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” struktūrvienības “Krācītes” telpu remonts ar
paredzamo līgumcenu 47 930,00 euro bez PVN;

4.7. Valmieras  novada pašvaldības informatīva izdevuma druka ar  paredzamo līgumcenu
40 538,00 euro bez PVN;

4.8. Valmieras novada pašvaldības informatīva izdevuma izplatīšana ar paredzamo līgumce-
nu 33 535,00 euro bez PVN;

5. iepirkumu procedūras veikt saskaņā ar spēkā esošajām normatīvajiem aktiem.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks
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