
 

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  

 

SĒDES PROTOKOLS  

Nr. VPR/2016/02/1/VIDZEME IEKĻAUJ 

Cēsīs 

 

2016. gada 19. aprīlī 

 

Sēde sasaukta un atklāta pulksten 13:00 

Sēde slēgta pulksten 15:00 

 

[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, 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 

 

[2] DARBA GAITA: 

Sēdi vada: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Elita Eglīte. 

 

Sēdē piedalās: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ieva Kalniņa; 

Iepirkumu komisijas loceklis – Lelde Ābele; 

Iepirkumu komisijas loceklis – Jana Leiboma; 

Iepirkumu komisijas loceklis – Ineta Puriņa. 

 

Sēdē nepiedalās:  

Iepirkumu komisijas loceklis – Laila Gercāne. 

 

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

 

Darba kārtība: 

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

invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Vidzemes reģionā”, tā veikšanas 

vajadzībām nepieciešamā nolikuma, apstiprināšanu. 

 

 

1. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Elita Eglīte paziņo klātesošo Iepirkumu komisijas 

sastāvu. Klātesošie Iepirkumu komisijas locekļi, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

23.panta „Iepirkuma komisijas darbības pamatprincipi” trešo daļu, paraksta apliecinājumu, ka 

nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai 

darbībā vai ka ir saistīti ar tiem iepriekš minētā panta pirmās daļas izpratnē (skatīt pielikumā). 

Iepirkumu komisija nosaka pamatotas un objektīvas prasības attiecībā uz pretendentiem 

un iepirkuma priekšmetu, nodrošinot, ka minētās prasības nerada nepamatotus ierobežojumus 

konkurencei iepirkumā, kā arī nosaka kritērijus, ko ņems vērā, lai no prasībām atbilstošajiem 

piedāvājumiem izvēlētos visizdevīgāko piedāvājumu. 

 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 1.panta „Likumā lietotie termini” 

pirmās daļas 4
1
.punktu, 8.panta „Iepirkuma procedūru veidi un to piemērošana” septīto 

daļu, 24.panta „Iepirkuma komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība” pirmo daļu un ņemot 

vērā Vidzemes plānošanas reģiona izveidotās iepirkumu komisijas, turpmāk – Iepirkumu 

komisija, izstrādāto iepirkuma „Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu 

izstrāde personām ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Vidzemes 

reģionā”, turpmāk – Iepirkums, nolikumu, 

Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 5 (piecām) balsīm „Par” (Elita Eglīte, Ieva 

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

1.Apstiprināt Iepirkuma veikšanu un tā vajadzībām Iepirkumu komisijas 

izstrādāto Iepirkuma nolikumu, saskaņā ar pielikumu (šā lēmuma 2.Pielikums). 



2.Piešķirt Iepirkumam sekojošu iepirkuma identifikācijas numuru: 

VPR/2016/02/VIDZEME IEKĻAUJ. 

3.Publicēt Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā internetā paziņojumu par 

veicamo iepirkumu, ievietot Iepirkuma nolikumu, nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku 

pieeju tam. 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:  

___________________ Elita Eglīte 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  

___________________ Ieva Kalniņa 

Komisijas locekļi:   

___________________ Lelde Ābele 

___________________ Jana Leiboma 

___________________ Ineta Puriņa 

Protokolētājs: 

    ___________________ Dace Liepiņa 

 

 


