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Par Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu  

 

Atbilstoši „Publisko iepirkumu likuma” 24. panta otrajai daļai, iepirkuma komisiju pasūtītājs 

var izveidot kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju, nodrošinot, lai šī komisija būtu 

kompetenta tāda iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu.  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktam, pašvaldības dome 

var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt 

pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 24. panta pirmo daļu, lai pārliecinātos par iepirkumu 

komisijas locekļu amata pretendentu tiesībām ieņemt šo amatu, dome ieguva informāciju 

publikāciju vadības sistēmā un pārliecinājās, ka pretendentiem nav atņemtas tiesības ieņemt 

valsts amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana publisko 

iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā, kā arī iepirkumu līgumu, vispārīgo 

vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu noslēgšanai. 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 24. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 24. punktu, ņemot vērā amata pretendentu profesionālo kvalifikāciju, 

kompetenci, pieredzi, spēju objektīvi izvērtēt iepirkumu jomas jautājumus pašvaldībā, kā arī 

ņemot vērā Finanšu komitejas 20.07.2021. atzinumu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisiju (turpmāk – Komisija) 7 

(septiņu) locekļu sastāvā: 

1.1. Valērijs BULĀNS, deputāts;  

1.2. Jānis LEJA, deputāts;  

1.3. Uģis DAMBIS, Ādažu novada iedzīvotājs; 

1.4. Artis BRŪVERS, pašvaldības administrācijas Saimniecības un infrastruktūras daļas 

vadītājs; 

1.5. Everita KĀPA, pašvaldības administrācijas Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāja; 

1.6. Alīna LIEPIŅA-JĀKOBSONE, pašvaldības administrācijas galvenā iepirkuma 

speciāliste;  

1.7. Evija ŠEFERE, pašvaldības administrācijas juriste-iepirkumu speciāliste. 

2. Apstiprināt Valēriju BULĀNU par Komisijas priekšsēdētāju.  



3. Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes izveidotajām Iepirkumu komisijām 

pabeigt iepirkumu procedūras, kuras tika uzsāktas līdz š.g. 27. jūlijam.  

4. Komisijai uzsākt darbu š.g. 28. jūlijā.  

5. Pēc šī lēmuma 3. punkta izpildes spēku zaudē: 

5.1. Ādažu novada domes 2017. gada 22. augusta lēmums Nr.194 “Par Iepirkuma 

sastāva apstiprināšanu”; 

5.2. Carnikavas novada domes 2017. gada 19. jūlija lēmums Nr. 9, 14. § “Par izmaiņām 

domes iepirkuma komisijas sastāvā”; 

5.3. Carnikavas novada domes 2017. gada 22. novembra lēmums Nr. 5, 24. § “Par 

izmaiņām domes Iepirkuma komisijas sastāvā un par atļauju Evijai Šeferei savienot 

amatus”.  

6. Personāldaļas vadītājai L.Raiskumai informēt Valsts ieņēmuma dienestu par grozījumiem 

Ādažu novada pašvaldības valsts amatpersonu sarakstā likumā „Par interešu konflikta 

novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajā kārtībā. 

7. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks 


