
IEPIRKUMI 

2019.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), 

paredzot, ka pircēja profils ir internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts 

elektroniskās informācijas sistēmā (EIS). 

  

Turpmākā informācija par Krustpils novada pašvaldības aģentūras “Jaunāmuiža” 

organizētajiem iepirkumiem meklējama vietnē 

www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2047 un pēc iestādes nosaukuma maiņas 

uz Jēkabpils novada pašvaldības aģentūru “Jaunāmuiža”  meklējama vietnē 

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/18588. 

2022 

 

Publikācijas 

datums un 

identifikācijas 

numurs 

Iepirkuma priekšmets Procedūras 

veids 

Iesniegšanas 

datums un 

statuss 

04/02/2022 

p/a "Jaunāmuiža" 

2022/1 
 

Par degvielas iepirkumu aģentūras 

vajadzībām (09134200-9, 

09132000-3) 

PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

16/02/2022 

aktīvs  

 
11/03/2022 

JEKNPAJ 2022/2 

 

Pārtikas preču piegāde aģentūras 

vajadzībām (15000000-8) 

Atklāts 

konkurss (Virs 

ES) 

Iesniegšanas 

termiņš: 

19/04/2022 

 

12/04/2022 

JEKNPAJ 2022/3 

 

Malkas iegāde pašvaldības 

aģentūras vajadzībām (03413000-8) 

Atklāts 

konkurss 

Iesniegšanas 

termiņš: 

06/05/2022 

pārtraukts 

 

18/05/2022 

JEKNPAJ 2022/4 

 

Kurināmās malkas piegāde 

aģentūras vajadzībām 

(03413000-8) 

PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

31/05/2022 

 

    

2021 

Publikācijas datums 

un 

identifikācijas 

numurs 

Iepirkuma priekšmets Procedūras 

veids 

Iesniegšanas 

datums un 

statuss 

09/02/2021 

p/a "Jaunāmuiža" 

2021/1 
 

Par degvielas iepirkumu aģentūras 

vajadzībām (09134200-9, 

09132000-3) 

PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

19/02/2021 

pabeigts 

 

http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2047
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/683905
https://pvs.iub.gov.lv/show/683905
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/09134200-9/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/09132000-3/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/Jaunāmuiža/pc/JEKNPAJ%202022%7b|%7d2/
https://pvs.iub.gov.lv/show/686764
https://pvs.iub.gov.lv/show/686764
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/Jaunāmuiža/cpv/15000000-8/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/Jaunāmuiža/prt/act_competition/pc/JEKNPAJ%202022%7b|%7d3/
https://pvs.iub.gov.lv/show/690613
https://pvs.iub.gov.lv/show/690613
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/Jaunāmuiža/prt/act_competition/cpv/03413000-8/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/Jaunāmuiža/pc/JEKNPAJ%202022%7b|%7d4/
https://pvs.iub.gov.lv/show/694537
https://pvs.iub.gov.lv/show/694537
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/Jaunāmuiža/cpv/03413000-8/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/644537
https://pvs.iub.gov.lv/show/644537
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/09134200-9/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/09132000-3/


19/02/2021 

p/a "Jaunāmuiža" 

2021/2 

 

Esošā lifta demontāža un jauna lifta 

iegāde, piegāde, un uzstādīšana 

(45313100-5, 45000000-7) 

PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

01/03/2021 
Statuss: 

Pārtraukts 

22/03/2021 

p/a "Jaunāmuiža" 

2021/3 

 

Esošā lifta demontāža un jauna lifta 

iegāde, piegāde, un uzstādīšana 

(45313100-5, 45000000-7) 

PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

09/04/2021 

pabeigts 

 

06/04/2021 

p/a "Jaunāmuiža" 

2021/4 

 

„Lietotu transportlīdzekļu iegāde 

pašvaldības aģentūras vajadzībām” 

(34115300-9, 34114300-2) 

PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

16/04/2021 
Statuss: 

Pārtraukts  

23/04/2021 

p/a "Jaunāmuiža" 

2021/5 

 

Lietota transportlīdzekļa iegāde 

(34114300-2, 34000000-7) 
PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

07/05/2021 

pabeigts 

 

04/06/2021 

p/a "Jaunāmuiža" 

2021/6 

 

Dārzeņu iepirkums p/a 

“Jaunāmuiža” klientu ēdināšanai 

(15000000-8) 

PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

15/06/2021 

 
Statuss: 

Pārtraukts  

08/06/2021 

p/a "Jaunāmuiža" 

2021/7 

 

Pārtikas produktu iepirkums 

(15000000-8) 
PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

18/06/2021 
Statuss: 

Pārtraukts  

22/10/2021 

p/a "Jaunāmuiža" 

2021/8 

 

„Jumta seguma nomaiņas darbi 

Krustpils novada pašvaldības 

aģentūras “Jaunāmuiža” ēkā” 

(45260000-7) 
 

PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

02/11/2021 

pabeigts 

 

21/12/2021 

p/a "Jaunāmuiža" 

2021/9 

 

Dārzeņu iepirkums (15000000-8) 

 

PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

05/01/2022 

aktīvs  

 

21/12/2021 

p/a "Jaunāmuiža" 

2021/11 

 

Produktu iepirkums (15000000-

8) 

 

PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

05/01/2022 

aktīvs  

 

22/12/2021 

p/a "Jaunāmuiža" 

2021/12 

 

Pārtikas produktu iepirkums 

(15000000-8) 

 

PIL 9.panta 

kārtībā 

Iesniegšanas 

termiņš: 

07/01/2022 

aktīvs  

 

https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/646001
https://pvs.iub.gov.lv/show/646001
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/45313100-5/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/45000000-7/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/649207
https://pvs.iub.gov.lv/show/649207
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/45313100-5/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/45000000-7/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/650087
https://pvs.iub.gov.lv/show/650087
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/34115300-9/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/34114300-2/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/653125
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/34114300-2/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/34000000-7/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/658452
https://pvs.iub.gov.lv/show/658452
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/15000000-8/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/658690
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/15000000-8/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/673742
https://pvs.iub.gov.lv/show/673742
https://pvs.iub.gov.lv/show/673742
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/45260000-7/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/679615
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/15000000-8/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/679756
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/15000000-8/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/15000000-8/
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/pc/p%7b|%7da
https://pvs.iub.gov.lv/show/679792
https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/jaunāmuiža/cpv/15000000-8/

