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DAUGAVPILS NOVADA DOMES  

IEPIRKUMU NODAĻAS ATSKAITE PAR PAVEIKTO 2019.GADĀ 

 

2019.gadā veikti 18 iepirkumi - no tiem 5 (pieci) atklāti konkursi un 13 (trīspadsmit) 

iepirkumi Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9.panta kārtībā (“mazie iepirkumi”). Divu 

iepirkumu rezultātā noslēgtas vispārīgās vienošanās - nekustamo īpašumu tirgus vērtības 

noteikšanas pakalpojumiem Daugavpils novada domes vajadzībām un  zemes kadastrālās 

uzmērīšanas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām. Iepirkums “Kokskaidu 

granulu piegāde Daugavpils novada pašvaldības iestādēm” veikts citu astoņu novada pašvaldības 

iestāžu vajadzībām, kā rezultātā noslēgti astoņi atsevišķi piegādes līgumi. 

Nr.p.

k. 

Iepirkuma 

reģistrācijas 

Nr./izsludināša

nas datums 

 

Iepirkuma nosaukums 

1. DND 2019/1 

09.01.2019 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve 

2. DND 2019/2 

07.01.2019 

Vieglās pasažieru automašīnas iegāde Daugavpils novada domes 

vajadzībām 

3. DND 2019/3 

11.01.2019 

Personalizētu abonementu nodrošināšana fiziskajām nodarbībām 

 projekta  “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 

profilaksei Daugavpils novadā 

4. DND 2019/4 

15.02.2019 

Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšanas 

pakalpojumiem Daugavpils novada domes vajadzībām 

5. DND 2019/5 

27.02.2019 

Būvdarbi Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības 

nodrošināšanai 

6. DND 2019/6 

12.03.2019 

Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana un vadīšana 

 projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/070 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” ietvaros 

7. DND 2019/7 

03.04.2019 

Būvuzraudzība Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūvei 

8. DND 2019/8 

12.04.2019 

Vispārīgā vienošanās zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem 

Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām 

9. DND 2019/9 

18.04.2019 

Daugavpils novada domes darbinieku un Vecsalienas pagasta pārvaldes 

darbinieku veselības apdrošināšana 

10. DND 2019/10 

26.04.2019 

Būvprojekta izstrāde Slutišķu sādžai (2 ēkas) 

11. DND 2019/11 

29.04.2019 

Būvdarbi sociālo pakalpojumu centra ”Pīlādzis” ēkas energoefektivitātes 

paaugstināšanai 

12. DND 2019/12 

31.05.2019 

Būvuzraudzības pakalpojumi sociālo pakalpojumu centra “Pīlādzis”  ēkas 

energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbiem 

13. DND 2019/13 

13.08.2019 

Juzefovas parka pārbūves 1.kārta 

14. DND 2019/14 

19.09.2019 

Būvniecības darbi Raiņa mājas Berķenelē amatu darbnīcas “Klēts” 

atjaunošanai 

15. DND 2019/15 

26.09.2019  

Daugavpils novada pašvaldības 2019.gada un 2020.gada  konsolidētā 

finanšu pārskata  revīzija 
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16. DND 2019/16 

08.10.2019 

Būvniecības darbi Raiņa mājas Berķenelē amatu darbnīcas “Klēts” 

atjaunošanai 

17. DND 2019/17 

05.11.2019 

Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībām 

18. DND 2019/19 

08.11.2019 

Kokskaidu granulu piegāde Daugavpils novada pašvaldības iestādēm 

 

Iepirkumu sadalījums pa veidiem ir sekojošs: pakalpojumu iepirkumi (9 iepirkumi jeb 

50%), kam seko būvniecības iepirkumi (6 iepirkumi jeb 33%) un piegādes iepirkumi (3 

iepirkumi jeb 17%), kas procentuālā sadalījuma ziņā būtiski neatšķiras no iepriekšējā atskaites 

perioda. 

 

1.attēls. Iepirkumu sadalījums pa veidiem 2018. un 2019.gadā 

 

2019.gadā iepirkumi veikti par kopējo summu EUR 2882121,57, no tiem: 

EUR 2019  

Būvniecības iepirkumi 2 609 955.47  

Pakalpojumu iepirkumi 171126.39  

Piegādes iepirkumu 101039.71  

 2882121.57 EUR 

 

 No 2019.gadā veiktajiem iepirkumiem 14 iepirkumos (78%) noslēgti līgumi, 1 iepirkums 

(5%) pārtraukts, 3 iepirkumos (17%) lēmums par ir pieņemts, bet uz 2019.gada 31.decembri 

līgumi nav noslēgti. 

Atbilstoši Publisko  iepirkumu likumā noteiktajam no 2019.gada 1.oktobra obligāta kļuva 

elektroniskā iepirkuma piemērošana visos iepirkumos.  

Ņemot vērā daudzās neskaidrības elektroniskā iepirkuma piemērošanā 2019.gada 

11.decembrī nodaļa sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību mācību centru organizēja semināru-

praktikumu “”Mazā” iepirkuma norise EIS e-konkursu vidē iesācējiem”, kurā piedalījās 28 

novada struktūrvienību iepirkumu speciālisti.  


