
 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

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

Reģistrācijas Nr. 90002180246 

 

SARUNU PROCEDŪRAS 

 „Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam”,  

iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2015/10 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu, 

 

SANĀKSMES PROTOKOLS  

Nr. VPR/2015/10/1 

Cēsīs 

 

2015. gada 27. aprīlī 

 

Sanāksme sasaukta un atklāta pulksten 15:30 

Sanāksme slēgta pulksten 17:00 

 

[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 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 

Lelde Ābele 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 – Lelde Ābele. 

 

Sanāksmē nepiedalās: 

 Iepirkumu komisijas loceklis – Laila Gercāne. 

 

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 

Lelde Ābele Vidzemes plānošanas reģiona ES 

fondu informācijas centra vadītājs, 

Iepirkumu komisijas loceklis 

 

Sanāksmes darba kārtības jautājums: 

1) Par sarunu procedūras „Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas 

reģionam” un tās veikšanas vajadzībām nepieciešamā nolikuma apstiprināšanu. 

 

Sanāksmes darba kārtības jautājuma Nr.1 „Par sarunu procedūras „Ceļojumu aģentūru 

pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam” un tās veikšanas vajadzībām nepieciešamā 

nolikuma 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 komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs informē iepirkumu komisijas 

locekļus, ka ar Iepirkumu komisijas 2015. gada 16. aprīļa lēmumu (protokola Nr. 

VPR/2015/06/4) tika izbeigts iepirkums „Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas 

reģionam”, iepirkuma identifikācijas Nr.: VPR/2015/06, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 

38.panta pirmo daļu. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Nikolajs Stepanovs informē, ka ir 

nepieciešami nebūtiski precizējumi iepirkuma „Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes 

plānošanas reģionam”, iepirkuma identifikācijas Nr.: VPR/2015/06, nolikuma Finanšu 

piedāvājumā. 

Ievērojot minēto, Iepirkumu komisija precizē nolikuma 3.3.apakšpunktu, ietverot 

detalizētāku aprakstu attiecībā uz pirmā modeļa aprakstu un nosakot jaunu otro modeli, ievērojot 

faktisko situāciju, bet nemainot modeļa sarežģītības pakāpi. Minētās prasības nerada 

nepamatotus ierobežojumus konkurencei iepirkumā un nodrošinās iespēju izvēlēties saimnieciski 



visizdevīgāko piedāvājumu (skatīt pielikumā Iepirkumu komisijas izstrādāto sarunu procedūras 

„Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam” nolikumu). 

 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

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

Ieva Kalniņa, Guna Kalniņa-Priede, Lelde Ābele), „Pret” nav, “Atturas” nav, nolemj: 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 1.panta pirmās daļas 4
1
.punktu, 

24.panta pirmo daļu, 62.panta pirmās daļas 1.punktu, un ņemot vērā Vidzemes plānošanas 

reģiona, reģistrācijas Nr.: 90002180246, juridiskā adrese: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101, turpmāk – Vidzemes plānošanas reģions, izveidotās iepirkumu 

komisijas (izveidota ar Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes 2015. gada 23. 

janvāra sēdes lēmumu (protokola Nr. 1, 8.p.)), turpmāk – Iepirkumu komisija, izstrādāto 

sarunu procedūras „Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam”, 

turpmāk – Iepirkums, veikšanas vajadzībām nolikumu, 

1.Apstiprināt sarunu procedūras veikšanu un tās vajadzībām Iepirkumu komisijas 

izstrādāto Sarunu procedūras nolikumu, stingrā saskaņā ar pielikumu (šā lēmuma 

2.Pielikums). 

2.Piešķirt Sarunu procedūrai sekojošu identifikācijas numuru: VPR/2015/10. 

3.Veikt pretendentu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EXPLAIN", sabiedrības 

ar ierobežotu atbildību "AVEROJA", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "YOUR RUN" 

un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltijas Ceļojumu Grupa" pārbaudi par 

pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību sarunu procedūrā, pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 39.
1 
panta piektās daļas 3.punktu. 

 

Sanāksmes darba kārtības jautājums: 

2) Par pretendentu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "EXPLAIN", sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību "AVEROJA", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "YOUR RUN" 

un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltijas Ceļojumu Grupa" pārbaudi, 

pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 39.
1 

panta piektās daļas 3.punktu. 

 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.
1 

panta piektās daļas 3.punktu tika pārbaudīta 

informācija par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "EXPLAIN", sabiedrību ar ierobežotu 

atbildību "AVEROJA", sabiedrību ar ierobežotu atbildību "YOUR RUN" un sabiedrību ar 

ierobežotu atbildību "Baltijas Ceļojumu Grupa" kā pretendentu, kuram būtu piešķiramas 

iepirkuma līguma slēgšanas tiesības sarunu procedūrā „Ceļojumu aģentūru pakalpojumi 

Vidzemes plānošanas reģionam”, identifikācijas Nr.: VPR/2015/10, un tās ietvaros tika 

konstatēts, ka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "EXPLAIN", sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

"AVEROJA" un sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Baltijas Ceļojumu Grupa": 

1) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek 

likvidēts; 

2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 

pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 

 

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "YOUR RUN" tika konstatēts nodokļu parāds, kas 

kopsummā pārsniedz 150 euro. 

 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

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

Ieva Kalniņa, Guna Kalniņa-Priede, Lelde Ābele), „Pret” nav, “Atturas” nav, nolemj: 



1.Izslēgt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "YOUR RUN" no turpmākās dalības 

sarunu procedūrā „Ceļojumu aģentūru pakalpojumi Vidzemes plānošanas reģionam”, 

identifikācijas Nr.: VPR/2015/10, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 panta pirmās 

daļas 5.punktu. 

2.Uzaicināt pretendentus sabiedrību ar ierobežotu atbildību "EXPLAIN", 

sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AVEROJA" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību 

"Baltijas Ceļojumu Grupa" iesniegt savu finanšu piedāvājumu atbilstoši sarunu 

procedūras nolikuma 4.pielikumā noteiktajām veidnēm ne vēlāk kā līdz 2015. gada 05. 

maijam plkst. 09:00. 

3.Ne vēlāk kā šā lēmuma 2.punktā minētā uzaicinājuma nosūtīšanas dienā publicēt 

Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā internetā sarunu procedūras izvēles pamatojumu. 

 

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs:  

___________________ Nikolajs Stepanovs 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  

___________________ Ieva Kalniņa 

Komisijas locekļi:   

___________________ Guna Kalniņa-Priede 

___________________ Lelde Ābele 

Iepirkumu komisijas sekretārs: 

    ___________________ Lelde Ābele 

 

 


