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Latgales plānošanas reģiona iepirkumu 
komisijas sēdes protokols Nr. 5 

 
 

Promoklipa izstrāde un pārraidīšana projektā Nr. LLB-1-098 „Tūrisma attīstības 
veicināšana Latgales – Utenas - Vitebskas pārrobežu reģionos”,  

akronīms BELLA DVINA2, ietvaros 
 

 
DAUGAVPILĪ 

 
2012. gada 11.septembrī                      plkst. 10:00 
 
 
Iepirkuma identifikācijas numurs: LPR/2012/17/BD2/ENPI 
 
Piedalās: Latgales plānošanas reģiona (LPR) pastāvīgā iepirkumu komisija 
 
Komisijas priekšsēdētāja:  
Ināra Krūtkrāmele, LPR ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja 
 
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:  
Jānis Daugavietis, LPR Rīgas biroja vadītājs; 
 
 
Komisijas locekļi:  
Tatjana Moskaļenko, LPR Sabiedriskā transporta nodaļas ekonomists; 
Vladislavs Stankevičs, LPR Sabiedriskā transporta nodaļas vadītājs. 
 
Sēdi vada: Ināra Krūtkrāmele, LPR ES struktūrfondu informācijas centra vadītāja 
Protokolē: Tatjana Moskaļenko, LPR Sabiedriskā transporta nodaļas ekonomists. 
 
Iepirkumu komisijas sēdes darba kārtība: 

1. Lēmuma par atklātā konkursa rezultātiem pieņemšana. 
 
1. Lēmuma par atklātā konkursa rezultātiem pieņemšana.  
 

Komisija sanāksmi sāk plkst. 10:00. I.Krūtkrāmele informē, ka no pretendenta SIA 
„LARNAKA” ir saņemta Valsts ieņēmumu dienesta 2012.gada 10.septembra izziņa 
Nr.8.21.7.1/7533, no kuras izriet, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas iemaksu parādu un Uzņēmumu reģistra 2012.gada 11.septembra izziņa Nr.7-3-
132400, no kuras izriet, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai 
pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu. 

Komisija pabeidz atklātā konkursa pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu. 
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Ņemot vērā to, ka pretendenta SIA „LARNAKA” iesniegtais piedāvājums atbilst visām 
nolikuma prasībām un tā piedāvāta cena 2.iepirkuma priekšmeta daļā ir zemāka, komisija nolemj 
atzīt SIA „LARNAKA” par uzvarētāju 2.iepirkuma priekšmeta daļā un piešķirt tai tiesības slēgt 
līgumu. 

Ņemot vērā to, ka pretendenta SIA „LETA” iesniegtais piedāvājums atbilst visām 
nolikuma prasībām un tā piedāvāta cena 1.iepirkuma priekšmeta daļā ir zemāka, komisija nolemj 
atzīt SIA „LETA” par uzvarētāju 1.iepirkuma priekšmeta daļā un piešķirt tai tiesības slēgt 
līgumu. 

Ņemot vērā to, ka pretendenta SIA „Pirmais Baltijas kanāls” iesniegtais piedāvājums 
atbilst visām nolikuma prasībām un tā piedāvāta cena 3.iepirkuma priekšmeta daļā ir zemāka, 
komisija nolemj atzīt SIA „Pirmais Baltijas kanāls” par uzvarētāju 3.iepirkuma priekšmeta daļā 
un piešķirt tai tiesības slēgt līgumu. 

 
 

Komisija nolemj: 
1. Atzīt SIA „LETA” piedāvājumu 1.iepirkuma priekšmeta daļai par atbilstošu visām 

nolikuma prasībām; 
2. Atzīt SIA „LETA” par iepirkuma Nr. LPR/2012/17/BD2/ENPI uzvarētāju 

1.iepirkuma priekšmeta daļā un piešķirt tiesības slēgt iepirkumu līgumu; 
3. Atzīt SIA „LARNAKA” piedāvājumu 2.iepirkuma priekšmeta daļai par atbilstošu 

visām nolikuma prasībām; 
4. Atzīt SIA „LARNAKA” par iepirkuma Nr. LPR/2012/17/BD2/ENPI uzvarētāju 

2.iepirkuma priekšmeta daļā un piešķirt tiesības slēgt iepirkumu līgumu; 
5. Atzīt SIA „Pirmais Baltijas kanāls” piedāvājumu 3.iepirkuma priekšmeta daļai par 

atbilstošu visām nolikuma prasībām; 
6. Atzīt SIA „Pirmais Baltijas kanāls” par iepirkuma Nr. LPR/2012/17/BD2/ENPI 

uzvarētāju 3.iepirkuma priekšmeta daļā un piešķirt tiesības slēgt iepirkumu līgumu; 
7. Uzdot T.Moskaļenko Publisko iepirkumu likumā noteiktajā laikā un kārtībā pēc 

lēmuma pieņemšanas informēt pretendentus par pieņemto lēmumu; 
8. Uzdot komisijas loceklei T.Moskaļenko Publisko iepirkumu likuma noteiktajā 

kārtībā nosūtīt informatīvo paziņojumu par iepirkuma rezultātiem publicēšanai Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājas lapā internetā un izlikt lēmumu pasūtītāja mājaslapā. 
 
Protokola pielikumā: 

1. Valsts ieņēmumu dienesta 2012.gada 10.septembra izziņa Nr.8.21.7.1/7533 (uz 1 lpp.); 
2. Uzņēmumu reģistra 2012.gada 11.septembra izziņa Nr.7-3-132400 (uz 1 lpp); 
 

 
Sēde slēgta plkst. 10:20. 
 
Komisijas priekšsēdētāja:   ____________________ Ināra Krūtkrāmele 
 
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks:  ____________________ Jānis Daugavietis 
 
Komisijas locekļi:     ____________________Tatjana Moskaļenko 
 
      ____________________ Vladislavs Stankevičs 
 
 
       
 


