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NOLIKUMS 

 
2022.gada 20.janvārī Ventspilī Nr.1 

(protokols Nr.2; 4.§) 
 

 
Grozījums Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 25.novembra nolikumā Nr.4 

“Ventspils valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums” 
 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.panta trešo daļu,  
Publisko iepirkumu likuma 25.pantu, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 29.pantu,  
Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

 2021. gada 14. oktobra saistošo noteikumu Nr.7 
“Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums” 51.punktu 

 

 
 

Izdarīt Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 25.novembra nolikumā Nr.4 “Ventspils 
valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums” (turpmāk – Nolikums) grozījumu un izteikt 
Nolikuma 13.punktu šādā redakcijā: 

 
“13. Komisijas sastāvā tiek iekļauts arī Pasūtītāja pārstāvis. Par Pasūtītāja pārstāvi var būt: 

13.1. Pašvaldības iestādes un to struktūrvienības -  vadītājs ar pārstāvības tiesībām, viņa vietnieks vai  
pilnvarota persona, kas ir kompetenta jomā, kurā tiks slēgts iepirkuma līgums; 

13.2. Pašvaldības kapitālsabiedrības – valdes loceklis vai  pilnvarota persona, kas ir kompetenta jomā, kurā 
tiks slēgts iepirkuma līgums. ” 

 
 

 

 
Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks 

sadarbības jautājumos         G.Blumbergs 
 

 
Ventspils valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs   G.Ikerts 
 

 
 
A.Galindoms 

63601192 

austris.galindoms@ventspils.lv 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 
 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022.gada 20.janvāra nolikumam Nr.1 
“Grozījums Ventspils valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 25.novembra nolikumā Nr.4 

“Ventspils valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums”” 
 

Sadaļa  Informācija 

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikumā 
(turpmāk – Nolikums) ir noteikts, ka Iepirkumu komisijas sastāvā 
tiek iekļauts Pasūtītāja pārstāvis. Par Pasūtītāja pārstāvi var būt 
Pasūtītāja vadītājs ar pārstāvības tiesībām, vai viņa vietnieks. 
Grozījums tiek veikts, jo nepieciešams paplašināt Iepirkumu komisijā 
Pasūtītāja pārstāvju loku, papildinot to ar Pasūtītāja kompetentu 
speciālistu.  

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījums Nolikumā paredz Pasūtītāja iespēju pilnvarot kā Pasūtītāja 
pārstāvi  Ventspils valstspilsētas pašvaldības Iepirkumu komisijā 
Pasūtītāja kompetentu speciālistu.  

3. Informācija par plānoto 
ietekmi uz pašvaldības budžetu  

Nav ietekmes 

4. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 
 

Nolikuma projekts ir izskatīts Ventspils valstspilsētas pašvaldības 
Likumības komisijā 11.01.2022. un Finanšu komitejā 13.01.2022. 
 
 

 

 
Sēdes vadītājs, 
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks  

sadarbības jautājumos                                     G.Blumbergs 


