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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 17.jūlijā                                                                                      Nr.KND1-3/19/245 

                                                                                                             (protokols Nr.14,7.§) 
Par līgumu slēgšanu (apdrošināšana) 

 
Izskatīti Ķeguma novada domes Iepirkumu komisijas 2019.gada 10.jūnija lēmums Nr.KND3-

2.1/19/27 par iepirkuma „ Ķeguma novada pašvaldības darbinieku Veselības un nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas pakalpojumi” (ID Nr. ĶND 2019/5) rezultāti un uzvarētāja noteikšana, kurā tika 
nolemts atzīt par uzvarētāju iepirkumā un slēgt līgumu par Ķeguma novada pašvaldības darbinieku 
veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu ar ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, 
reģistrācijas numurs 40103595216, par summu kopējo summu 30801,60  euro bez PVN. (par gada 
apdrošinājuma summu vienam darbiniekam EUR 100 000,00 un gada prēmijas piedāvāto summu 
vienam darbiniekam 111,60, nelaimes gadījumu apdrošināšanas izmaksas tika iekļautas pašvaldības 
budžetā ar 2019.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.KND1-3/19/152 „Par saistošo noteikumu “Ķeguma 
novada pašvaldības 2019.gada budžets” apstiprināšanu” (protokols Nr.9, 2.§)). 

Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada 01.augusta saistošo noteikumu Nr.KND1-6/18/7 
“Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 58.punkts paredz, ka domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez 
domes lēmuma parakstīt līgumus, ja paredzamā līgumcena 12 mēnešu periodā piegāžu un 
pakalpojumu līgumiem ir līdz EUR 9999,99 bez pievienotās vērtības nodokļa un būvdarbu līgumiem 
līdz EUR 19999,99 bez pievienotās vērtības nodokļa, ja attiecīgie izdevumi paredzēti pašvaldības 
budžetā; 22.7.punkts nosaka, ka domes priekšsēdētāja vietnieks pilda domes priekšsēdētāja 
pienākumus viņa prombūtnes laikā, kā arī pilda citus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, šo 
nolikumu un domes lēmumiem. 

Likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11.panta pirmā daļa, kas 
nosaka, ka valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot 
administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai 
veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai 
mantiski ieinteresēti, 20.panta otrā daļa, kas nosaka, ka publiskas personas institūcijas vadītāja 
pienākums ir ar rakstveida rīkojumu nodot kādas funkcijas vai uzdevuma izpildi citai valsts 
amatpersonai, ja valsts amatpersona, kurai konkrētā funkcija vai uzdevums atbilstoši tās amata 
pienākumiem būtu jāveic, ir interešu konflikta situācijā. 

 Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot domes Finanšu komitejas 2019.gada 17.jūlija 
atzinumu,  

balsojot „par”- 14 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits,  Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Imants Smirnovs, 
Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Deleģēt Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu slēgt līgumu par Ķeguma 
novada pašvaldības darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas pakalpojumu ar 
ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40103595216, par summu kopējo summu 
30801,60  euro bez PVN. 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu domes priekšsēdētājam R.Ūzulam, 
Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Juridiskajai nodaļai. 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)      R.Ūzuls 
22.07.2019. 
datums 


