
 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS 

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

Reģistrācijas Nr. 90002180246 

 

 

IEPIRKUMA  

“Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei  

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” 

iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2016/13/VIDZEME IEKĻAUJ 

Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītā daļa 

par likuma 2. Pielikumā minētiem pakalpojumiem 

 

SĒDES PROTOKOLS  

Nr. VPR/2016/13/2/VIDZEME IEKĻAUJ 

Cēsīs 

 

2016. gada 27. septembrī 

 

Sēde sasaukta un atklāta pulksten 14:00 

Sēde slēgta pulksten 16:00 

 

[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 priekšsēdētāja vietnieks – Ieva Kalniņa. 

 

Sēdē piedalās: 

Iepirkumu komisijas loceklis – Laila Gercāne; 

Iepirkumu komisijas loceklis – Jana Leiboma; 

Iepirkumu komisijas loceklis – Ineta Puriņa. 

 

Sēdē nepiedalās:  

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Elita Eglīte;  

Iepirkumu komisijas loceklis – Lelde Ābele. 

 

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

 

Darba kārtība: 

1. Par iepirkuma “Psihiatra un ergoterapeita pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei 

pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem” nolikuma grozījumiem. 

 

 

1. 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Ieva Kalniņa paziņo klātesošo Iepirkumu 

komisijas sastāvu. Iepirkumu komisijas loceklis Laila Gercāne, pamatojoties uz Publisko 

iepirkumu likuma 23.panta „Iepirkuma komisijas darbības pamatprincipi” trešo daļu, paraksta 

apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņa ir ieinteresēta konkrēta 

pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka ir saistīta ar tiem iepriekš minētā panta pirmās daļas 

izpratnē (skatīt pielikumā). 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Ieva Kalniņa ziņo, ka 2016. gada 26. 

septembrī elektroniski ir saņemta vēstule no Centrālās finanšu un līgumu aģentūras “Par 

atzinuma sniegšanu vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/003 ietvaros (par iepirkuma ar Nr. 

VPR/2016/13/VIDZEME IEKĻAUJ)”, un ir nepieciešams veikt grozījumus iepirkuma nolikumā. 

Ņemot vērā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras ieteikumus, ir sagatavoti grozījumi un 

precizējumi iepirkuma nolikumā (skatīt pielikumā). 

 

 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

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

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

1.Apstiprināt grozījumu veikšanu iepirkuma “Psihiatra un ergoterapeita 

pakalpojumi atbalsta plānu izstrādei pilngadīgām personām ar garīga rakstura 

traucējumiem” nolikumā. 

2.Ievietot Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā internetā Iepirkuma nolikuma 

konsolidēto versiju (sk. pielikumā), nodrošinot brīvu un tiešu elektronisku pieeju tai. 



3.Sniegt rakstveida atbildi Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai par tās atzinumā 

“Par atzinuma sniegšanu vienošanās Nr. 9.2.2.1./15/I/003 ietvaros (par iepirkumu ar Nr. 

VPR/2016/13/VIDZEME IEKĻAUJ)”, konstatēto. 

 

 

 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks:  

___________________ Ieva Kalniņa 

Komisijas locekļi:   

___________________ Laila Gercāne 

___________________ Jana Leiboma 

___________________ Ineta Puriņa 

Protokolētājs: 

    ___________________ Dace Liepiņa 

 

 

 

 

 


