
 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

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

Reģistrācijas Nr. 90002180246 

 

IEPIRKUMA  

„INDIVIDUĀLO VAJADZĪBU IZVĒRTĒŠANA UN ATBALSTA PLĀNU IZSTRĀDE 

PERSONĀM AR INVALIDITĀTI UN ĀRPUSĢIMENES APRŪPĒ ESOŠIEM 

BĒRNIEM VIDZEMES REĢIONĀ”  

iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2016/02/VIDZEME IEKĻAUJ 

Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa,  

likuma 2. pielikuma „B” daļa  

 

PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANAS SĒDES PROTOKOLS  

Nr. VPR/2016/02/5/VIDZEME IEKĻAUJ 

Cēsīs 

 

2016. gada 07. jūnijā 

 

Sēde sasaukta un atklāta pulksten 14:10 

Sēde slēgta pulksten 14:40 

 

[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, turpmāk – Vidzemes plānošanas reģions, Attīstības 

padomes 2015. gada 09. oktobra sēdes lēmums (protokola Nr. 5, 5.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 

Elita Eglīte Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 

padomes pārstāve 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja vietnieks 

Ieva Kalniņa Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas 

plānošanas nodaļas vadītāja 

Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Laila Gercāne Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un 

projektu nodaļas vadītāja 

Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Lelde Ābele Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes 

uzņēmējdarbības centra vadītāja 



Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Jana Leiboma Vidzemes plānošanas reģiona Finanšu un 

budžeta plānošanas nodaļas vadītāja 

Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Ineta Puriņa Vidzemes plānošanas reģiona projektu 

vadītāja 

 

3.Iepirkuma veids, iepirkuma priekšmets un iepirkuma identifikācijas numurs:  

3.1.Iepirkuma veids:  

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai – Publisko 

iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļā minētais pakalpojums. 

3.2.Iepirkuma priekšmets: 

Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde personām ar invaliditāti un 

ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Vidzemes reģionā atbilstoši iepirkuma nolikuma 

(turpmāk – Nolikums) 1.pielikuma ''Tehniskā specifikācija'' prasībām. 

Iepirkuma priekšmets sadalīts četrās daļās: 

1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta 

plānu izstrāde bērniem bērnu sociālās aprūpes iestādēs”.  
2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta 

plānu izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem”. 
3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa “Psihiatra pakalpojumi dalībai atbalsta plānu 

izstrādē personām ar garīga rakstura traucējumiem”. 
4. Iepirkuma priekšmeta 4.daļa “Ergoterapeita pakalpojumi dalībai atbalsta plānu 

izstrādē personām ar garīga rakstura traucējumiem”. 
 

3.3.Iepirkuma identifikācijas numurs:   

VPR/2016/02/VIDZEME IEKĻAUJ. 

 

4.Prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, nodrošina tām brīvu un 

tiešu pieeju, ievietotas Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā internetā 

(http://www.vidzeme.lv/lv/): 

2016. gada 19. aprīlī (http://www.vidzeme.lv/lv/iepirkumi/), ar grozījumiem 2016. gada 

20. maijā. 

 

5.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

Līdz 2016. gada 07. jūnijam pulksten 14:00.  

 

[2] DARBA GAITA: 

Sēdi vada: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ieva Kalniņa. 

 

Sēdē piedalās: 

Iepirkumu komisijas loceklis – Lelde Ābele; 

Iepirkumu komisijas loceklis – Jana Leiboma; 

Iepirkumu komisijas loceklis – Ineta Puriņa. 

 

Sēdē nepiedalās:  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Elita Eglīte; 

Iepirkumu komisijas loceklis – Laila Gercāne. 

 

Sēdi protokolē: projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja asistente Dace Liepiņa. 

 

 

 

 

http://www.vidzeme.lv/lv/iepirkumi/


Darba kārtība: 

1. Iepirkuma „Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde personām ar 

invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Vidzemes reģionā” ietvaros 

iesniegto piedāvājumu atvēršana. 
 

 

1. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Ieva Kalniņa paziņo Iepirkumu komisijas 

sastāvu.  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Ieva Kalniņa ziņo, ka līdz iepirkuma 

„Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde personām ar invaliditāti un 

ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Vidzemes reģionā”, iepirkuma identifikācijas Nr.: 

VPR/2016/02/VIDZEME IEKĻAUJ, Nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam – 

2016. gada 07. jūnijam plkst. 14:00 – netika saņemts neviens piedāvājums.  

 

Iepirkumu komisijas lēmums par iepirkuma rezultātu: 

Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 4 (četrām) balsīm „Par” (Ieva Kalniņa, Lelde 

Ābele, Jana Leiboma, Ineta Puriņa), „Pret” nav, “Atturas” nav, nolemj: 

1. Izbeigt iepirkuma „Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu 

izstrāde personām ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Vidzemes 

reģionā”, iepirkuma identifikācijas Nr.: VPR/2016/02/VIDZEME IEKĻAUJ, procedūru bez 

rezultāta. 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  

___________________ Ieva Kalniņa 

Komisijas locekļi:   

___________________ Lelde Ābele 

___________________ Jana Leiboma 

___________________ Ineta Puriņa 

Protokolētājs: 

    ___________________ Dace Liepiņa 

 

 


