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Par Ķeguma novada pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.apakšpunktu, 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; 61.pantu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai vai pašvaldības
administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un attiecīgās pašvaldības
iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas.
Ar Ķeguma novada domes 2013.gada 2.oktobra lēmumu Nr.362 (sēdes protokols
Nr.23), Ķeguma pašvaldības iepirkumu komisijā ievēlēts Edgars Kozlovs.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24.pantu, likuma 8.panta pirmās daļas 1.,2.,
3., 4., 5.un 6.punktā minēto iepirkuma procedūru veikšanai un likuma 9.un 10.pantā minēto
iepirkumu veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju. Komisijā iekļauj personas, kurām
nav piemērots administratīvais sods par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un
privātās partnerības jomā — aizliegums ieņemt valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos
ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā vai
iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu
noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un slēgt attiecīgus līgumus, — vai šā soda
izpilde ir beigusies. Lai pārliecinātos par iepriekš minēto, pasūtītājs iegūst informāciju
publikāciju vadības sistēmā.
Veicot pārbaudi Iepirkumu uzraudzības biroja pārziņā esošajā publikāciju vadības
sistēmā, konstatēts, ka Robertam Ozolam un Anete Tomsonei nav tiesību aktu pārkāpumi
Publisko iepirkumu likuma 24.pantā minētajā publisko iepirkumu un publiskās partnerības
jomā.
Ņemot vērā Finanšu komitejas 2019.gada 12.jūnija atzinumu,
balsojot „par”- 6 (Ojārs Meiris, Jānis Priževoits, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins,
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls), „pret”- 1 (Imants Smirnovs), „atturas”- 4 (Ilmārs Zemnieks,
Rita Reinsone, Valentīns Pastars, Pāvels Kotāns), balsojumā nepiedalās Roberts Ozols,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Atbrīvot Edgaru Kozlovu no Ķeguma novada pašvaldības iepirkumu komisijas
locekļa pienākumiem.
2. Iekļaut Ķeguma novada pašvaldības iepirkumu komisijā:
2.1.

Robertu Ozolu,

2.2.

Aneti Tomsoni,

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu E.Kozlovam, R.Ozolam,
A.Tomsonei, pašvaldības personāla speciālistei, Grāmatvedības un finanšu nodaļai.

4. Pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ 2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteikto,
Fizisko personu datu apstrādes likumā noteikto un Informācijas atklātības likuma 8.pantu,
informācija par fiziskās personas privāto dzīvi tiek aizsargāta ar likumu, domes sēdes lēmuma
teksts, kas satur fiziskās personas datus, nav publiski pieejams.

Sēdes vadītājs
14.06.2019.
datums

(personiskais paraksts)

R.Ūzuls

