
 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

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

Reģistrācijas Nr. 90002180246 

 

Iepirkuma  

„Poligrāfijas pakalpojumi – „Via Hanseatica” tūrisma ceļveža  

papildu tirāžas iespiešana”, 

iepirkuma identifikācijas Nr.: VPR/2015/01/Hanseatica, 

Publisko iepirkumu likuma 8
2
.panta „Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās 

iepirkuma procedūras” kārtībā, 

 

APSTIPRINĀŠANAS PROTOKOLS 

Nr. VPR/2015/01/1/Hanseatica 

Cēsīs 

 

2015. gada 09. janvārī 

 

Sanāksme sasaukta un atklāta pulksten 9:00 

Sanāksme slēgta pulksten 10:00 

 

[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, 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, LV-4101, turpmāk – Vidzemes plānošanas reģions, Attīstības 

padomes, turpmāk – Padome, 2014. gada 21. maija sēdes lēmums (protokola Nr. 4, 4.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 vadītājs 

Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Guna Kalniņa-Priede Vidzemes plānošanas reģiona 

Administrācijas vadītājs 



Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Laila Gercāne Vidzemes plānošanas reģiona 

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs 

Iepirkumu komisijas 

loceklis 

Ina Miķelsone Vidzemes plānošanas reģiona ES 

fondu informācijas centra vadītājs 

 

[2] DARBA GAITA: 

Sanāksmi vada: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Nikolajs Stepanovs. 

 

Sanāksmē bez Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja piedalās: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Ieva Kalniņa; 

Iepirkumu komisijas loceklis – Guna Kalniņa-Priede; 

Iepirkumu komisijas loceklis – Laila Gercāne. 

 

Sanāksmē nepiedalās: 

 Iepirkumu komisijas loceklis – Ina Miķelsone. 

 

Sanāksmi protokolē – Iepirkumu komisijas sekretārs: 

Pamats iepirkumu 

komisijas sekretāra 

iecelšanai 

Iepirkumu komisijas 

sekretāra vārds, uzvārds 

Iepirkumu komisijas sekretāra 

ieņemamais amats Vidzemes 

plānošanas reģionā 

Iepirkumu komisijas 

lēmums 

Laila Gercāne Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības 

un projektu nodaļas vadītāja, Iepirkumu 

komisijas loceklis 

 

Sanāksmes darba kārtības jautājums: 

1)  Par iepirkuma „Poligrāfijas pakalpojumi – „Via Hanseatica” tūrisma ceļveža 

papildu tirāžas iespiešana” un tā veikšanas vajadzībām nepieciešamās tehniskās 

specifikācijas apstiprināšanu. 

 

Sanāksmes darba kārtības jautājuma Nr.1 „Par iepirkuma „Poligrāfijas pakalpojumi – 

„Via Hanseatica” tūrisma ceļveža papildu tirāžas iespiešana” un tās veikšanas vajadzībām 

nepieciešamās tehniskās specifikācijas apstiprināšanu” apspriešana: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs 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 pretendentu un 

iepirkuma priekšmetu.  

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs informē iepirkumu komisijas 

locekļus, ka Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta „Via 

Hanseatica” vajadzībām 2014. gadā tika veikts iepirkums „Poligrāfijas pakalpojumi – grāmatas 

iespiešana projekta „Via Hanseatica” vajadzībām”, identifikācijas Nr. VPR/2014/24/Hanseatica, 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8
2
. panta noteikumiem. Iepirkuma rezultātā par uzvarētāju 

tika atzīta: SIA „VALMIERAS TIPOGRĀFIJA LAPA”, vienotais reģistrācijas Nr. 

44103002862, juridiskā adrese – A.Upīša iela 7, Valmiera, LV-4201, ar piedāvāto līgumcenu 

4200,00 EUR (četri tūkstoši divi simti euro un 00 euro centi) bez PVN. 

Ar SIA „VALMIERAS TIPOGRĀFIJA LAPA” 2014. gada 04. septembrī tika noslēgts 

iepirkuma līgums Nr. 2.1-19/206, ar izpildes termiņu – 2014. gada 31. oktobris. Pakalpojumu 



sniedzējs veica savu darbu saskaņā ar noslēgtā līguma prasībām un labā kvalitātē – tika veikta 

projekta „Via Hanseatica” tūrisma ceļveža – grāmatas teksta latviešu valodā rediģēšana, 

korektūra, maketēšana, iespiešana (2000 eks.) un piegāde. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs informē, ka 2014. gada 19. 

decembrī Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā vadošā 

iestāde – Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja 

izmaiņas (Addendum Nr.2) projekta „Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus 

pārrobežu Via Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē” („Via Hanseatica”), Nr. ELRI-113, granta 

līgumā ESTLATRUS/1.3./ELRI-113/2011/04, piešķirot projektam pagarinājumu līdz 2015. gada 

31. janvārim. Projekta partneriem ir iespēja un pieejami projekta budžeta līdzekļi, lai projekta 

noslēgumā papildus iespiestu maršruta „Via Hanseatica” popularizēšanas materiālus, kas 

palīdzētu nodrošināt projekta ilgtspēju pēc tā beigām un veicinātu projekta laikā veidotā tūrisma 

maršruta atpazīstamību. Viens no šādiem materiāliem ir tūrisma ceļvedis, kura versiju latviešu 

valodā sagatavoja un iespieda SIA „VALMIERAS TIPOGRĀFIJA LAPA”.  

Ievērojot iepriekš minēto, lai veicinātu maršruta „Via Hanseatica” atpazīstamību pēc 

projekta noslēguma, piešķirtā pagarinājuma termiņā ir lietderīgi un iespējami iespiest „Via 

Hanseatica” tūrisma ceļveža papildu tirāžu (1000 eks.), izmantojot jau iepriekš izvēlētā 

pakalpojuma sniedzēja SIA „VALMIERAS TIPOGRĀFIJA LAPA” pakalpojumus. SIA 

„VALMIERAS TIPOGRĀFIJA LAPA” veica grāmatas teksta latviešu valodā rediģēšanu, 

korektūru, maketēšanu un iespiešanu, un tās rīcībā ir visi nepieciešamie materiāli grāmatas 

atkārtotas tirāžas iespiešanai pēc iespējas īsākā laikā.  

 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 4 (četrām) balsīm „Par” (Nikolajs Stepanovs, 

Ieva Kalniņa, Guna Kalniņa-Priede, Laila Gercāne), „Pret” nav, “Atturas” nav, nolemj: 

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

pirmās daļas 4
1
.punktu, 8

2
.panta „Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā likumā regulētās 

iepirkuma procedūras” pirmo un trešo daļu, un sešpadsmitās daļas 2.punktu, 24.panta 

„Iepirkuma komisijas lēmumu pieņemšanas kārtība” pirmo daļu, 63.panta „Sarunu 

procedūras piemērošana, nepublicējot paziņojumu par līgumu” pirmās daļas trešo punktu 

un piekto daļu, un ņemot vērā Vidzemes plānošanas reģiona, reģistrācijas Nr.: 

90002180246, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-4101, turpmāk – 

Vidzemes plānošanas reģions, izveidotās iepirkumu komisijas (izveidota ar Vidzemes 

plānošanas reģiona Attīstības padomes 2014. gada 21. maija sēdes lēmumu (protokola Nr. 

4, 4.p.)), turpmāk – Iepirkumu komisija, izstrādāto iepirkuma „Poligrāfijas pakalpojumi – 

„Via Hanseatica” tūrisma ceļveža papildu tirāžas iespiešana”, turpmāk – Iepirkums, 

veikšanas vajadzībām tehnisko specifikāciju, 

1.Apstiprināt Iepirkuma veikšanu un tā vajadzībām Iepirkumu komisijas 

izstrādāto Iepirkuma tehnisko specifikāciju, stingrā saskaņā ar pielikumu (šā lēmuma 

2.Pielikums). 

2.Piešķirt Iepirkumam šādu iepirkuma identifikācijas numuru: 

VPR/2015/01/Hanseatica. 

3.Uzaicināt SIA „VALMIERAS TIPOGRĀFIJA LAPA”, vienotais reģistrācijas 

Nr. 44103002862, juridiskā adrese – A.Upīša iela 7, Valmiera, LV-4201, triju darba dienu 

laikā iesniegt savu finanšu piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju. 

4.Ne vēlāk kā šā lēmuma 3.punktā minētā uzaicinājuma nosūtīšanas dienā publicēt 

Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā internetā sarunu procedūras izvēles pamatojumu. 

 

 

 

 



Pielikumā: 

1) Iepirkumu komisijas locekļu parakstītie apliecinājumi, kopā uz 4 lp.; 

2) Iepirkumu komisijas izstrādātā un apstiprinātā Iepirkuma „Poligrāfijas 

pakalpojumi – „Via Hanseatica” tūrisma ceļveža papildu tirāžas 

iespiešana” tehniskās specifikācijas redakcija uz 3 lp. 
 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:  

___________________ Nikolajs Stepanovs 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  

___________________ Ieva Kalniņa 

Komisijas locekļi:   

___________________ Guna Kalniņa-Priede 

___________________ Laila Gercāne 

Iepirkumu komisijas sekretārs: 

    ___________________ Laila Gercāne 

 

 

 

 


