
IEPIRKUMA PLĀNA IESNIEGŠANA FONDĀ  

Finansējuma saņēmējam saskaņā ar projekta līguma vispārīgo noteikumu 5.1.punktu 

10 d.d. laikā no projekta līguma noslēgšanas ir jāsagatavo iepirkuma plāns un 

jāiesniedz Fondā. Fonds pārbauda, vai tas ir aizpildīts saskaņā ar iepirkumu plāna 

paraugu un vai tajā norādītais līguma priekšmets atbilst apstiprinātā projekta 

plānotajām darbībām, kā arī pārliecinās par to, vai ir izvēlēta paredzamai līgumcenai 

atbilstoša iepirkumu procedūra. Ja iepirkumu plānā ir nepieciešams veikt 

precizējumus, finansējuma saņēmējam iepirkuma plāns Fonda noteiktajā termiņā ir 

jāprecizē un atkārtoti jāiesniedz izvērtēšanai. 

Iepirkumu plāna aizpildīšanas laikā galvenokārt uzmanība ir jāvelta paredzamai 

līgumcenai un tai atbilstošās iepirkumu procedūras izvēlei. Paredzamā līgumcena 

ir nosakāma atbilstoši projekta iesniegumā norādītai preču/pakalpojumu iegādes 

izmaksu summai. Ja paredzamā līgumcena ir mazāka par normatīvajos aktos 

iepirkuma jomā noteiktajiem līgumcenu sliekšņiem un normatīvajos aktos iepirkuma 

jomā noteiktā iepirkuma procedūra netiek piemērota, iepirkuma plāns ir tas 

dokuments, kurā ir jānorāda iepirkuma priekšmets, paredzamā līgumcena un tas, ka 

iepirkuma procedūra netiks piemērota. 

Gadījumā, ja projekta īstenošanas gaitā iepirkumu plānā ir jāveic labojumi vai 

grozījumi, ieteicams iesniegt jaunu aktualizēto iepirkumu plānu, norādot, ka tiek 

iesniegts aktualizēts iepirkumu plāns. 



 

PARAUGS – Iepirkumu plāna aizpildīšana – atvasinātām publiskām 

personām  

 

Iepirkumu plāns 

 

1. Projekta nosaukums Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem 

energoresursiem Gudrā novada pašvaldības ēkās 

2. Līguma Nr. KPFI - 4/100 

3. Līguma noslēgšanas datums 25.11.2010. 

4. Finansējuma saņēmējs Gudrā novada pašvaldība  

Gudrā novada pašvaldība ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē, līdz ar to projekta 

ietvaros jāveic iepirkumi saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma prasībām. 

Nr. Līguma priekšmets
1 

Paredzamā 

līgumcena
2 

Iepirkuma 

procedūra
3 

Iepirkuma 

procedūras 

izsludināšanas 

termiņš 

1. 

 

Būvprojekta izstrāde 17 000 LVL* Iepirkuma procedūra 

atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 

8
1
.pantam 

15.12.2010. 

 

Autoruzraudzība 

2. Būvuzraudzība 2 500 LVL 
Iepirkuma 

procedūra netiks 

veikta  

n/a 

3. Būvdarbu veikšana 150 000 LVL 

 

Atklāts konkurss 01.02.2011. 

4. Tehnoloģiju piegāde 

un montāža 

45 000 LVL 

 

Atklāts konkurss 01.03.2011. 

*paredzamā līgumcena tiek noteikta kā kopējo pakalpojumu paredzamo līgumcenu summa 

bez PVN, jo pakalpojumus sniedz viens izpildītājs. 

Atbildīgā amatpersona: 

(vārds, uzvārds) 

Jānis Bērziņš  

 

Tālrunis: 

Fakss: 

E-pasts: 

+371 22233344  

+371 66677788  

Janis.berzins@gunp.lv  

Paraksts:  Datums: 

(dd/mm/gggg) 

02.12.2010. 

 

Zīmoga vieta: 

                                                 
1
 Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma 

līgumu 
2
 Plānotā līguma summa bez PVN, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku 

3
 Plānota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiskā piepirkuma jomā vai 

jānorāda, ka iepirkuma procedūra netiks veikta. 



 

PARAUGS – Iepirkumu plāna aizpildīšana – komersantiem  

Iepirkumu plāns 

 

1. Projekta nosaukums Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamiem 

energoresursiem SIA „Gudrais” ēkās 

2. Līguma Nr. KPFI - 4/101 

3. Līguma noslēgšanas datums 25.11.2010. 

4. Finansējuma saņēmējs SIA „Gudrais” 

SIA „Gudrais” ir finansējuma saņēmējs Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumu Nr.65 

„Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.65) izpratnē, līdz ar to projekta ietvaros jāveic 

iepirkumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.65 prasībām. 

Nr. Līguma priekšmets
4 

Paredzamā 

līgumcena
5 

Iepirkuma 

procedūra
6 

Iepirkuma 

procedūras 

izsludināšanas 

termiņš 

1. 

 

Būvprojekta izstrāde 17 000 LVL* Iepirkuma procedūra 

netiks veikta 
n/a 

Autoruzraudzība 

2. 

 

Būvdarbu veikšana 41 950 LVL 

 

Iepirkuma procedūra 

netiks veikta 
n/a 

3. Būvuzraudzība 2 500 LVL Iepirkuma procedūra 

netiks veikta 
n/a 

4. Tehnoloģiju piegāde 
un montāža 

75 000 LVL 

 

Līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas 

procedūra atbilstoši 

MK noteikumu Nr.65 

IV. sadaļai 

01.02.2011. 

*paredzamā līgumcena tiek noteikta kā kopējā preču un pakalpojumu paredzamo līgumcenu 

summa bez PVN, jo preces un pakalpojumus var sniegt/piegādāt viens izpildītājs/piegādātāju 

loks. 

Atbildīgā amatpersona: 

(vārds, uzvārds) 

Jānis Bērziņš  

 

Tālrunis: 

Fakss: 

E-pasts: 

+371 22233345  

+371 66677789  

Janis.berzins@gudrais.lv  

Paraksts:  Datums: 

(dd/mm/gggg) 

02.12.2010. 

Zīmoga vieta: 
 

                                                 
4
 Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma 

līgumu 
5
 Plānotā līguma summa bez PVN, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku 

6
 Plānota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiskā piepirkuma jomā vai 

jānorāda, ka iepirkuma procedūra netiks veikta. 


