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 LĒMUMS 

Ķegumā 
2021.gada 10.martā                               Nr. KND1-3/21/78 

                                                                                                         (protokols Nr.6, 1.§) 
 
 

Par iepirkuma līguma “Apliecinājuma kartes(-šu) izstrāde un autoruzraudzība 
Ķeguma novada pašvaldības VPII “Birztaliņa” ēkas iekšējo inženiertīklu 

atjaunošanai un telpu remontam” slēgšanu 
 

Izskatīts Ķeguma novada domes Iepirkumu komisijas 2021.gada 04.marta lēmums 
Nr. KND3-4.1/21/11 „ Apliecinājuma kartes(-šu) izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma 
novada pašvaldības VPII “Birztaliņa” ēkas iekšējo inženiertīklu atjaunošanai un telpu 
remontam” ID Nr. ĶND 2021/2 vērtēšana un uzvarētāja noteikšana”, ar kuru tika nolemts 
atzīt par iepirkuma uzvarētāju  - sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KPB 
PROJEKTĒTĀJS.LV”, iesakot  Ķeguma novada pašvaldības domei ar uzvarētāju slēgt 
līgumu par apliecinājuma kartes(-šu) izstrādi un autoruzraudzību Ķeguma novada 
pašvaldības VPII “Birztaliņa” ēkas iekšējo inženiertīklu atjaunošanai un telpu remontam. 

Likuma „Par pašvaldībām” 42.panta pirmā daļa nosaka, ka domes lēmumiem, kuru 
izpilde saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu 
resursiem. 

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; 59.punkts nosaka, ka pašvaldības izpilddirektors 
[..], saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, ir tiesīgs slēgt uzņēmuma un citus 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. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot domes Finanšu komitejas 2021.gada 
10.marta atzinumu, 

balsojot ar 12 balsīm "Par" (Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks, Imants Smirnovs, 
Jānis Siliņš, Kristaps Reķis, Ojārs Meiris, Pāvels Kotāns, Raivis Ūzuls, Roberts Ozols, 
Tadeušs Vaļevko, Viesturs Teicāns, Vladimirs Samohins), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Slēgt iepirkuma līgumu ar Ķeguma novada domes iepirkuma “Apliecinājuma 
kartes (-šu) izstrāde un autoruzraudzība Ķeguma novada pašvaldības VPII 
“Birztaliņa” ēkas iekšējo inženiertīklu atjaunošanai un telpu remontam”, 
identifikācijas Nr. ĶND 2021/2 (turpmāk – Iepirkums), uzvarētāju  - sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”, reģ. nr. 40103935795, juridiskā 
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adrese: Zemitāna iela 2B, Rīga, LV-1012, par summu 16489,69 EUR un papildus 
maksājamo pievienotās vērtības nodokli. 

2. Deleģēt Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu slēgt 
iepirkuma līgumu  un ar to saistītās vienošanās Iepirkuma ietvaros.  

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu VPII “Birztaliņa”, Birzgales 
mūzikas skolai, Administratīvi juridiskajai nodaļai, Grāmatvedības un finanšu 
nodaļai. 

 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                                       R.Ūzuls 
10.03.2021. 
datums 
 


