
 
VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

IEPIRKUMU KOMISIJA 

Jāņa Poruka 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, Tālr. 64116014, fakss 64116012 

Reģistrācijas Nr. 90002180246 

 
IEPIRKUMA  

„Smiltenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)”,  

iepirkuma identifikācijas Nr.VPR/2015/16/NFI 

 

SANĀKSMES PROTOKOLS  

Nr. VPR/2015/16/3/NFI 

 

Cēsīs, 2015.gada 8.oktobrī 

Sanāksme sasaukta un atklāta pulksten 13:00 

 

[1] VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA: 
1.Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:  

1.1. Pasūtītāja nosaukums: Vidzemes plānošanas reģions 

1.2. Reģistrācijas numurs: 90002180246 

1.3. Juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

 

2. Pasūtītāja iepirkumu komisijas kā pastāvīgi funkcionējošas institūcijas, turpmāk – Iepirkumu komisija, 

izveidošanas pamats un sastāvs: 

2.1. Iepirkumu komisijas izveidošanas pamats:  

Vidzemes plānošanas reģiona, reģistrācijas Nr.: 90002180246, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 

8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Vidzemes plānošanas reģions, Attīstības 

padomes, turpmāk – Padome, 2015. gada 23. janvāra sēdes lēmums (protokola Nr. 1, 8.p.). 

2.2. Iepirkumu komisijas sastāvs: 

Iepirkumu komisijas 

sastāvs 

Iepirkumu komisijas 

locekļa vārds, uzvārds 

Iepirkumu komisijas locekļa ieņemamais 

amats Vidzemes plānošanas reģionā 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājs 

Nikolajs Stepanovs Vidzemes plānošanas reģiona Padomes 

priekšsēdētāja vietnieks 
Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks 

Ieva Kalniņa Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas 

plānošanas nodaļas vadītāja 
Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Guna Kalniņa-Priede Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas 

vadītāja 
Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Laila Gercāne Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un 

projektu nodaļas vadītāja 
Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Lelde Ābele Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu 

informācijas un uzņēmējdarbības centra 

vadītāja 

Sēdē nepiedalās Nikolajs Stepanovs, Vidzemes plānošanas reģiona Padomes priekšsēdētāja vietnieks. 

  

[2] DARBA GAITA: 
Sanāksmi vada iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece – Ieva Kalniņa. 

Sanāksmi protokolē iepirkumu komisijas locekle Lelde Ābele. 

 

Sanāksmes darba kārtības jautājums: 

Turpināt piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu iepirkumā Nr.VPR/2015/16/NFI „Smiltenes novada 

investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” (turpmāk – iepirkums). 



Iepirkumu komisijas (turpmāk – komisija) priekšsēdētāja vietniece informē, ka Vidzemes plānošanas 

reģionā ir saņemta Smiltenes novada pašvaldības vēstule. Vēstulē norādīts, ka Smiltenes novada 

pašvaldība līdzfinansēs iepirkuma Nr.VPR/2015/16/NFI „Smiltenes novada investīciju piesaistes 

materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” paredzētās aktivitātes īstenošanu EUR 6 464.66 (seši tūkstoši 

četri simti sešdesmit četri euro un sešdesmit seši centi) apmērā. 

  

 Ņemot vērā 2015.gada 8.septembra sēdē konstatēto, ka SIA „Ceļu komforts” būtu piešķiramas 

līguma slēgšanas tiesības, komisija Elektronisko iepirkumu sistēmas E-izziņu informācijas sistēmā 

pārbauda, vai uz SIA „Ceļu komforts” lēmuma pieņemšanas dienā neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

8.
2
 panta piektajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumu un konstatē, ka uz SIA „Ceļu 

komforts” neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.
2
 panta piektajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas 

nosacījumi. 

 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kā arī komisijas 2015.gada 8.septembra sēdē konstatēto un 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.
2
panta devīto daļu un nolikuma 10.7.punktu, komisija 

vienbalsīgi nolemj: 

- par uzvarētāju iepirkumā Nr.VPR/2015/16/NFI „Smiltenes novada investīciju piesaistes 

materiālu izstrāde (tehniskais projekts)” atzīt pretendentu SIA „Ceļu komforts”; 

- piešķirt pretendentam SIA „Ceļu komforts” līguma slēgšanas tiesības par Smiltenes 

novada investīciju piesaistes materiālu izstrādi (tehniskais projekts) līgumcenas EUR 15 

786,15 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši euro un piecpadsmit centi) 

apmērā bez PVN; 

- SIA „Projektēšanas birojs AUSTRUMI” piedāvājumu noraidīt, jo tas nav piedāvājums ar 

viszemāko cenu; 

- publicēt pieņemto lēmumu Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā; 

- informēt pretendentu par pieņemto lēmumu; 

- publicēt paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā. 

 

 

Sanāksme slēgta 2015.gada 8.oktobrī, plkst.14:00 

 

Pielikumā: 

1) EIS E-izziņu informācijas sistēmas izdrukas par SIA „Ceļu komforts” kopā uz piecām lapām; 

2) Smiltenes novada pašvaldības vēstule uz vienas lapas.. 

 

 

__________________________ Ieva Kalniņa 
 

__________________________ 

 

Laila Gercāne 
 

__________________________ Guna Kalniņa-Priede 
 

__________________________ 

 

Lelde Ābele 
 

 

 


