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DAUGAVPILS NOVADA DOMES  

IEPIRKUMU NODAĻAS ATSKAITE PAR PAVEIKTO 2020. GADĀ 

 

2020. gadā veikti 20 iepirkumi - no tiem 6 (seši) atklāti konkursi un 14 (četrpadsmit) 

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

iepirkuma rezultātā noslēgta vispārīga vienošanās - zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem 

Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām. Iepirkumi “Kokskaidu granulu piegāde Daugavpils 

novada pašvaldības iestādēm” un “Minerālmateriālu maisījuma (drupinātas grants) piegāde 

Daugavpils novada pašvaldības ceļu uzturēšanai” veikti citu pašvaldības iestāžu vajadzībām. 

Nr.p.

k. 

Iepirkuma 

reģistrācijas 

Nr./izsludināša

nas datums 

 

Iepirkuma nosaukums 

1. DND 2020/1 

13.03.2020. 

Teritorijas labiekārtošanas un apgaismojuma atjaunošanas būvdarbi 

Daugavas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā 

2. DND 2020/2 

25.03.2020. 

Latvāņu ierobežošanas pasākumu īstenošana Daugavpils novada 

pašvaldības īpašumā esošajās zemēs 

3. DND 2020/3 

30.03.2020. 

Daugavpils novada kapsētu digitalizācija  

4. DND 2020/4 

31.03.2020. 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība grupu dzīvokļu un specializēto 

darbnīcu izveidei Skolas ielā 15, Nīcgalē, Nīcgales pagastā, Daugavpils 

novadā 

5. DND 2020/5 

06.04.2020. 

Minerālmateriālu maisījuma (drupinātas grants) piegāde Daugavpils novada 

pašvaldības ceļu uzturēšanai 

6. DND 2020/6 

20.04.2020. 

Būvdarbi lauku sētas "Slutišķi 2" 2 ēku atjaunošanai SAM 5.5.1. projekta 

"Rīteiropas vērtības" ietvaros 

7. DND 2020/8 

28.04.2020. 

Daugavpils novada kapsētu digitalizācija 

8. DND 2020/9 

05.05.2020. 

Daugavpils novada domes darbinieku veselības apdrošināšana 

9. DND 2020/10 

DND 2020/11 

15.06.2020. 

Multisensorās istabas aprīkojuma iegāde 

10. DND 2020/12 

18.06.2020. 

Šūšanas un filcēšanas darbnīcas aprīkojuma iegāde 

11. DND 2020/13 

25.06.2020. 

Fizioterapijas aprīkojuma iegāde 

12. DND 2020/14 

30.06.2020. 

Būvdarbi dienas aprūpes centra vides pieejamības nodrošināšanai 

daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” 

13. DND 2020/15 

16.07.2020. 

Pašvaldības ceļa “Vingri-Purvs” pārbūve Nīcgales pagasta degradētās 

teritorijas revitalizācijai un publiskās infrastruktūras attīstībai 

14. DND 2020/16 

07.08.2020. 

Šūšanas un filcēšanas darbnīcas aprīkojuma iegāde 

 

 

15. DND 2020/17 Administratīvās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana - vārtu nomaiņa 
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15.09.2020.  

16. DND 2020/18 

16.10.2020. 

Kokskaidu granulu piegāde Daugavpils novada pašvaldības iestādēm 

17. DND 2020/19 

30.10.2020. 

Vispārīgā vienošanās zemes kadastrālās uzmērīšanas pakalpojumiem 

Daugavpils novada pašvaldības vajadzībām 

18. DND 2020/20 

20.11.2020 

Degvielas iegāde Daugavpils novada domes vajadzībām 

19. DND 2020/21 

17.12.2020 

Esri ArcGIS programmatūras licenču abonēšana 

20. DND 2020/22 

30.12.2020 

Ekspozīcijas kompleksa “Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs” 

ierīkošana restaurētajā lauku sētā “Slutišķi 2” 

 

Iepirkumu sadalījums pa veidiem ir sekojošs: pakalpojumu iepirkumi (8 iepirkumi jeb 

40%), kam seko būvniecības iepirkumi (5 iepirkumi jeb 25%) un piegādes iepirkumi (7 iepirkumi 

jeb 35%). Atšķirībā no iepriekšējiem atskaites periodiem ir mainījies proporcionālais sadalījums 

pa veidiem, pie aptuveni vienāda iepirkumu skaita gadā ir samazinājies pakalpojumu un 

būvniecības iepirkumu skaits un divreiz palielinājies piegāžu iepirkumu skaits. 

 

                                              

1.attēls. Iepirkumu sadalījums pa veidiem 2018., 2019. un 2020.gadā 

 

2020. gadā iepirkumi veikti par kopējo summu EUR 865 136,59, no tiem: 
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EUR 2020  

Būvniecības iepirkumi 546 353.59  

Pakalpojumu iepirkumi 101966.53  

Piegādes iepirkumu 216816.47  

 865136.59 EUR 

 

 No 2020. gadā veiktajiem iepirkumiem 16 iepirkumos (80%) noslēgti līgumi, 3 iepirkums 

(15%) pārtraukts, 1 iepirkums (5%) vērtēšanā. 

Nodaļas darbinieki piedalījās Dubnas pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas darbā 

iepirkumā “Dubnas pagasta ceļa 52-21 „Dubna-Bicāni-Zeiļi-Medupes upe” posma 0.010 km līdz 

2.040 km grants seguma mehanizēta atjaunošana” 


