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NORAKSTS 

 

Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
1
 panta nosacījumiem 

„Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna izstrāde” 

INTERREG  IVC  Charts 1328R4   programmas projekta  ietvaros 

iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2012/5 INTERREG  IVC 

Iepirkuma komisijas sēdes 3.protokols 

22.10.2012., Pils laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā 

Iepirkuma priekšmets: Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna izstrāde, INTERREG  IVC  

Charts 1328R4   programmas projekta  ietvaros 

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VTA 2012/5 INTERREG IVC 

Pasūtītājs: Biedrība „Vidzemes tūrisma asociācija”, reģ. nr. 40008031761, adrese Pils laukums 1, Cēsis, 

Cēsu novads, LV-4101 

Pasūtītāja vārdā rīkojas iepirkuma komisija, kas izveidota pamatojoties uz biedrības „Vidzemes tūrisma 

asociācija” valdes priekšsēdētāja R.Sijāta 2012.gada 26.septembra rīkojumu Nr. 23 

Komisijas sastāvs:  

Komisijas priekšsēdētājs: Raitis Sijāts, biedrības „Vidzemes tūrisma asociācija” valdes priekšsēdētājs 

Komisijas locekļi: Anna Kupče, biedrības „Vidzemes tūrisma asociācija” birojavadītāja 

Elisa Janelsiņa, projekta iepirkuma speciāliste (18.07.2012. uzņēmuma līgums) 

Komisijas sekretāre: Elisa Janelsiņa, projekta iepirkuma speciāliste (18.07.2012. uzņēmuma līgums) 

Piedalās: R.Sijāts, A.Kupče, E.Janelsiņa 

Nepiedalās: nav 

Protokolē: E.Janelsiņa 

 

Darba kārtība 

Komisijas lēmums par iepirkuma rezultātiem 

Ziņo R.Sijāts par to, ka iepirkumu komisija 22.10.2012. no pretendenta Vidzemes augstskolas ir saņēmusi 

tās pieprasīto informāciju: VID 17.10.2012. izdotu izziņu, reģ. Nr. 8.19.7.1-34/2370, ka pretendentam kā 

nodokļu maksātājam nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu. Savukārt, atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 32.punkta regulējumam, Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

pantā minētos pretendenta izslēgšanas nosacījumus pasūtītājs neattiecina uz nekustamā īpašuma nodokļa 

parādiem Latvijā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto komisija secina, ka uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 

8.
1 
panta piektajā daļā minētie nosacījumi. 

Iepirkumā saņemto piedāvājumu skaits: 1(viens):  

12.10.2012. plkst. 14:33 saņemts pretendenta - Vidzemes augstskolas, reģistrācijas numurs 90001342592, 

juridiskā adrese Cēsu iela 4, Valmiera, LV- 4201,  piedāvajums, kuras piedāvātā līgumcena ir LVL 15 582 

(piecpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi lati). 

16.10.2012. ir veikta pretendenta Vidzemes augstskolas un tā iesniegtā piedāvājuma vērtēšana. 

Pretendenta vai piedāvājuma noraidīšanas pamatojums: Pretendents vai piedāvājums nav noraidīts. 

Komisija vienbalsīgi nolemj: 

1. Ņemot vērā, ka pretendenta Vidzemes augstskolas un tā iesniegtais piedāvājums atbilst visām 

Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

pantā un iepirkuma noteikumos izvirzītajām prasībām, kā arī to, ka 

piedāvājums ir ar viszemāko cenu, slēgt līgumu iepirkumā, kas izsludināts atbilstoši Publisko 

iepirkumu likuma 8.
1
 panta nosacījumiem „Vidzemes kultūras tūrisma politikas ieviešanas plāna 

izstrāde”, kas tiek organizēts INTERREG  IVC  Charts 1328R4 programmas projekta  ietvaros, 

iepirkuma identifikācijas Nr. VTA 2012/5 INTERREG IVC,  ar pretendentu  

Vidzemes augstskola, reģistrācijas numurs 90001342592, juridiskā adrese Cēsu iela 4, Valmiera, LV- 

4201,  piedāvajums, par  

piedāvāto līgumcenu -  LVL 15 582 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit divi lati). 

2. Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā informēt pretendentu par 

pieņemto lēmumu, kā arī biedrības „Vidzemes tūrisma asociācija” mājaslapā internetā 

http://www.vidzeme.com/lv/ sadaļā – Par asociāciju / Publiskie iepirkumi, nodrošināt brīvu un tiešu 

elektronisku pieeju 8.
1 
panta 5.

3
 daļā minētajam lēmumam. 

http://www.vidzeme.com/lv/


 

 

 

2 

3. Publisko iepirkumu likuma 8.
1 

panta astotajā daļā noteiktajā kārtībā publicēt informatīvu paziņojumu 

par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā, kā arī ievietot informāciju par 

noslēgto līgumu biedrības „Vidzemes tūrisma asociācija” mājaslapā internetā 

http://www.vidzeme.com/lv/ sadaļā – Par asociāciju / Publiskie iepirkumi. 

4. Pilnvarot komisijas locekli E.Janelsiņu parakstīt pretendentam nosūtāmo paziņojumu par iepirkuma 

rezultātiem. 

 

Komisijas priekšsēdētājs  /paraksts/   Raitis Sijāts  

     Komisijas locekļi                                 /paraksts/   Anna Kupče 

/paraksts/   Elisa Janelsiņa  

Protokolē                       /paraksts/   Elisa Janelsiņa     

     

 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Biedrības „Vidzemes tūrisma asociācija”  

valdes priekšsēdētājs  

iepirkumu komisijas priekšsēdētājs   /paraksts/   R.Sijāts 

Cēsīs, 22.10.2012. 
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