
 
 

APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes  

27.11.2014. lēmumu Nr.266 (protokols Nr.13) 

Grozījumi APSTIPRINĀTI ar Jēkabpils novada domes 23.02.2017.  

lēmumu Nr.59 (protokols Nr.3, 27.punkts), kas stājas spēkā 01.03.2017. 

 
JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

 
Noteikumi Nr.1/2014 

 
 Par kārtību, kādā tiek veikti Publisko iepirkumu likumā 

 nereglamentētie iepirkumi 
 
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Jēkabpils novada pašvaldība un tās iestādes 

(turpmāk-Pašvaldība) veic Publisko iepirkumu likumā nereglamentētos 
iepirkumus. 

2. Pirms līguma slēgšanas, pašvaldība vai tās iestādes veic iepirkumu šajos 
Noteikumos noteiktajā kārtībā, ja: 
2.1. būvdarbu līguma līgumcena ir sākot no 7000 euro bez pievienotās vērtības 

nodokļa, bet nepārsniedz 20 000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa;  
2.2. līgums (piegādes, pakalpojumu, būvdarbu) ir saistīts ar projektu 

realizēšanu Eiropas Savienības vai citu fondu, programmu ietvaros un ir 
nepieciešams veikt cenu salīdzināšanu vai tirgus izpēti, bet nepārsniedz 10 
000 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 

2.3. piegādes, pakalpojuma līgumcena ir sākot no 4000 euro bez pievienotās 
vērtības nodokļa, bet nepārsniedz 10 000 euro bez pievienotās vērtības 
nodokļa 

(Grozīts ar 23.02.2017. domes lēmumu Nr.59, kas stājas spēkā 01.03.2017)  

3. EIS (elektroniskajā iepirkuma sistēmā) izpilddirektors, iestādes vadītājs, pagasta 
pārvaldes vadītājs vai projekta vadītājs veic iepirkumu noteiktām preču grupām 
konstatējot EIS lētāko preces cenu pēc tirgus situācijas izvērtēšanas. 
(Grozīts ar 23.02.2017. domes lēmumu Nr.59, kas stājas spēkā 01.03.2017)  

4. Iepirkumu veic pēc izpilddirektora, iestādes vadītāja, pagasta pārvaldes vadītāja 
vai projekta vadītāja ierosinājuma. Pirms iepirkuma veikšanas tiek izstrādāts 
iepirkuma nolikums, kurā tiek iekļauta tehniskā specifikācija jeb darba 
uzdevums. Iepirkuma nolikumu apstiprina izpilddirektors, attiecīgās pagasta 
pārvaldes vadītājs vai attiecīgās iestādes vadītājs. Tehnisko specifikāciju 
izstrādā un paraksta attiecīgais speciālists. 
(Grozīts ar 23.02.2017. domes lēmumu Nr.59, kas stājas spēkā 01.03.2017)  

5. Iepirkuma nolikumam par būvdarbu veikšanu tiek pievienota sertificēta 
speciālista sastādīta un apstiprināta tāme, ko saskaņo Jēkabpils novada 
pašvaldības būvinženieris. 

6. Iepirkuma nolikumā norāda vērtēšanas kritēriju – zemākā cena vai saimnieciski 
izdevīgākais piedāvājums, kā arī piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas nevar 
būt īsāks par 5 kalendārajām dienām. 

7. Apstiprināto iepirkuma nolikumu publicē Jēkabpils novada pašvaldības mājas 
lapā www.jekabpilsnovads.lv, sadaļā „Publisko iepirkumu likumā 
nereglamentētie iepirkumi.” 

8. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izpilddirektors, attiecīgās 
pagasta pārvaldes vadītājs vai attiecīgās iestādes vadītājs atver iesniegtos 
piedāvājumus, izvērtē tos saskaņā Jēkabpils novada pašvaldības mājas lapā 
publicēto iepirkuma nolikumu un vienpersonīgi pieņem lēmumu par līguma 
slēgšanu ar izraudzīto pretendentu, iepirkuma pārtraukšanu vai iepirkuma 
izbeigšanu bez rezultātiem. 



 
 

9. Pēc šo noteikumu 8.punktā minētā lēmuma pieņemšanas var tikt slēgts līgums 
par iepirkuma priekšmetu.  

10. Gadījumos, kad līguma (piegādes, pakalpojumu, būvdarbu) summa nesasniedz 
šo noteikumu 2.punktā norādīto līgumcenu, izpilddirektors, iestādes vadītājs, 
pagasta pārvaldes vadītājs, projekta vadītājs vai atbildīgais speciālists ir tiesīgs 
pēc savas iniciatīvas veikt:  
10.1. cenu aptauju, nosūtot potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko 

pastu tehnisko specifikāciju jeb darba uzdevumu un uzaicinājumu 
iesniegt piedāvājumu vai aptaujājot tos telefoniski, 

10.2. cenu izpēti internetā vai piedāvājumu un to cenu apzināšanu citos 
veidos. 

11. Pēc šo noteikumu 10.punktā norādītās cenu aptaujas veikšanas, aptaujas veicējs 
sagatavo aptaujas rezultātu apkopojumu un izpilddirektors, iestādes vadītājs, vai 
pagasta pārvaldes vadītājs pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar izvēlēto 
pretendentu. 

12. Ja līguma (piegādes, pakalpojumu, būvdarbu) summa nesasniedz šo noteikumu 
2.punktā norādīto līgumcenu, izpilddirektors, iestādes vadītājs vai pagasta 
pārvaldes vadītājs ir tiesīgs slēgt līgumu (piegādes, pakalpojumu, būvdarbu) bez 
iepirkuma vai cenu aptaujas veikšanas. Šādos gadījumos, būvdarbu līgumiem 
jābūt pievienotai būvdarbu tāmei, ko ir sastādījis un saskaņojis Jēkabpils novada 
pašvaldības būvinženieris. 

 
 
 


