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LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 30.jūnijā                                                                                Nr. KND1-3/20/223 

                                                                                                     (protokols Nr.17,9.§) 
Par iepirkuma līguma slēgšanu  

 
Izskatīts Ķeguma novada domes Iepirkumu komisijas 2020.gada 11.jūnija lēmums Nr. 

KND3-4.1/20/16 Iepirkumā „Ķeguma novada pašvaldības darbinieku  veselības un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanas pakalpojumi” identifikācijas Nr. ĶND 2020/9 vērtēšana un uzvarētāja 
noteikšana, kurā tika nolemts atzīt par uzvarētāju iepirkumā un ieteikt Ķeguma novada pašvaldības 
domei slēgt līgumu par Ķeguma novada pašvaldības  darbinieku veselības apdrošināšanu un 20 
pašvaldības  darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanu ar AAS “BTA Baltic Insurance 
Company”, reģ. Nr. 40103595216, par:  

1) Prēmija par pamata programmu vienam gadam  EUR 37 120,00 (trīsdesmit septiņi 
tūkstoši viens simts  divdesmit eiro nulle centi), gada prēmija vienam darbiniekam 116,00 (viens 
simts sešpadsmit euro nulle centi).  

2) par nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienam gadam 400 euro (četri simti euro nulle 
centi) un nelaimes gadījumu apdrošināšanas cena vienam darbiniekam 20,00 euro (divdesmit euro). 

Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada 1.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. 

Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestā daļa nosaka, ka līgumu vai vispārīgo vienošanos 
slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības 
birojam nav šā likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras 
pārkāpumiem. 

 Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot domes Finanšu komitejas 2020.gada 30.jūnija 
atzinumu,  

balsojot ar 12 balsīm "Par" (Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, 
Valentīns Pastars, Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Gundars Vērītis, 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 apdrošināšanu atbilstoši sagatavotajam 
sarakstam un 20 pašvaldības  darbinieku nelaimes gadījumu apdrošināšanu ar AAS “BTA Baltic 
Insurance Company”, reģ. Nr. 40103595216 par gada apdrošināšanas summu līdz 37 520,00 
euro bez PVN, pēc nogaidīšanas termiņa beigām, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
60.panta sestajā daļā noteikto. 

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

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                        R.Ūzuls 
30.06.2020. 
datums 


