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LATVIJAS LAUKSAIMNIEC ĪBAS UNIVERSITĀTES  
IEPIRKUMU DA ĻAS 

NOLIKUMS  
 

         
1.Vispār īgie jautājumi 

 
1.1. Nolikums nosaka Latvijas Lauksaimniecības universitātes (turpmāk LLU) Iepirkumu daļas 

darbības pamatprincipus, pienākumus, tiesības un atbildību. Iepirkumu daļa ir LLU 
struktūrvienība, kas nav juridiska persona. 

1.2.LLU Iepirkumu daļas nosaukums svešvalodās: 
angļu valodā – Procurement Department; 
vācu valodā –  Einkaufsabteilung; 
krievu valodā - Oтдел закупок. 

1.3. Iepirkumu daļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas normatīvos aktus, LLU iekšējos 
normatīvos dokumentus un šo nolikumu. 

1.4. Iepirkumu daļa veic savus uzdevumus sadarbībā ar citām LLU struktūrvienībām, kā arī citām 
juridiskām un fiziskām personām. 

1.5.Iepirkumu daļa ir tieši pakļauta LLU direktoram. 
 

2. Iepirkumu daļas mērķi un uzdevumi 
 

2.1. Iepirkumu daļas darbības mērķis ir nodrošināt LLU iepirkumiem paredzēto līdzekļu racionālu un 
efektīvu izlietošanu, LLU iepirkumu procedūru atklātumu, brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu 
attieksmi pret piegādātāju. 
2.2. Iepirkumu daļas uzdevumi: 
2.2.1. izskatīt pieteikumus par preču un pakalpojumu iepirkumu procedūras uzsākšanu, sagatavot 

iepirkumu nolikuma projektus un citus dokumentus iepirkumu procedūras veikšanai; 
2.2.2. pieprasīt no LLU struktūrvienībām nepieciešamo informāciju iepirkumu komisijas darbībā esošo 

jautājumu risināšanai; 
2.2.3. nodrošināt LLU struktūrvienību darbībai nepieciešamos iepirkumus un preču piegādi uz LLU 

Centrālo noliktavu; 
2.2.4. apkopot no Finanšu plānošanas centra saņemtos pieteikumus, plānot un organizēt iepirkumus 

atbilstoši Publisko iepirkumu likumam; 
2.2.5. nodrošināt iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu Iepirkuma komisijas vajadzībām; 
2.2.6. nodrošināt iepirkuma procesa gaitu protokolēšanu un iepirkuma procedūras norisi atbilstoši 

Publisko iepirkumu likumam un citiem normatīvajiem aktiem; 
2.2.7. sniegt konsultācijas LLU struktūrvienībām par iepirkumu procedūrām, to piemērošanas kārtību 

un gaitu; 
2.2.8. sagatavot publisko iepirkumu līgumus un vispārīgās vienošanās; 
2.2.9. kontrolēt tehnisko specifikāciju kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām, sniedzot 

priekšlikumus to uzlabošanai; 
2.2.10. apkopot informāciju par veiktajiem iepirkumiem, iesniegt atskaites LLU struktūrvienībām pēc 

pieprasījuma; 
2.2.11. nodrošināt līgumu izpildes termiņu kontroli, rēķinu - preču pavadzīmju reģistrāciju un datu 

arhivēšanu; 



2.2.12. nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai par LLU veiktajiem preču un pakalpojumu 
iepirkumiem, publicējot tos atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

2.2.13. uzturēt iepirkumu datu bāzi, pastāvīgi to aktualizējot un pilnveidojot; 
2.2.14. atbilstoši LLU lietu nomenklatūrai, nodrošināt dokumentu uzglabāšanu un nodošanu arhīvā; 
2.2.15. nodrošināt LLU centrālās noliktavas darbību atbilstoši LLU iekšējai kārtībai. 

 
 

3.Iepirkumu daļas pārvalde, tiesības un pienākumi 
 

3.2. Iepirkumu daļas darbu vada un organizē Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs. Iepirkumu komisijas 
priekšsēdētājs par Iepirkumu daļas darbību atskaitās LLU direktoram.  
3.3. Iepirkumu daļas darbiniekus pieņem darbā un atbrīvo no darba LLU direktors. Iepirkumu daļas 
darbinieki darbojas atbilstoši amata aprakstiem, nodrošinot uzdoto uzdevumu un pienākumu 
godprātīgu un savlaicīgu izpildi. 
3.4. Iepirkumu daļas darbinieki savus pienākumus veic saskaņā ar amatu aprakstiem, kurus apstiprina 
LLU direktors. 
3.5. Iepirkumu daļas tiesības un pienākumi: 
3.5.1. saņemt no LLU vadības un struktūrvienībām informāciju, kas nepieciešama Iepirkumu daļas 
uzdevumu veikšanai; 
3.5.2. sastādīt Iepirkumu daļas budžeta projektu, izlietot finanšu resursus savas kompetences ietvaros; 
3.5.3. saņemt atbilstošu ikgadēju finansējumu no LLU budžeta Iepirkumu daļas uzdevumu veikšanai 
un LLU stratēģijas īstenošanas nodrošināšanai; 
3.5.4. pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros un kursos par Iepirkumu 
daļas kompetencē esošiem jautājumiem. 
3.6. Iepirkumu daļas rīcībā esošā informācija par LLU ir konfidenciāla. 

 
4. Finansējuma avoti un to izlietošanas kārt ība 

 
4.1. Iepirkumu daļas finansēšanas avoti ir:  

4.1.1. LLU budžets; 
4.1.2. citi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un LLU Satversmē paredzētie finansēšanas  
avoti. 

4.2. Iepirkumu daļas līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar LLU direktora un kanclera apstiprināto tāmi, 
Nolikumā paredzēto uzdevumu realizēšanai un Iepirkumu daļas materiāli tehniskās bāzes 
nostiprināšanai. 

  
5. Darba samaksas kārt ība 

 
5.1. Iepirkumu daļas darbinieku darba samaksu nosaka LLU direktors un apstiprina LLU rektors. 
5.2. Iepirkumu daļas darbiniekiem tiek nodrošināta darba likumdošanā un LLU darba koplīgumā 
noteiktā sociālā aizsardzība, pabalstu, kompensāciju un garantiju sistēma. 

 
6. Reorganizācija un darbības izbeigšanas kārt ība 

 
6.1. Iepirkumu daļas nolikumu, tā izmaiņas un papildinājumus apstiprina LLU Senāts.  
6.2. Iepirkumu daļu reorganizē vai tās darbību izbeidz LLU Senāts atbilstoši Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 


