
PIRMĀ RAKSTISKĀS IZSOLES 

 

“Par telpu iznomāšanu labsajūtas, skaistumkopšanas vai rekreācijas pakalpojumu sniegšanai” 

 

IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANAS PROTOKOLS  

Nr.6 

Valmiera 

2017.gada 20.oktobrī 

 

Sanāksme sasaukta un atklāta pulksten 11:10 

Sanāksme slēgta pulksten 11:30 

 

[1] VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA: 

1.Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese:  

1.1.Pasūtītāja nosaukums:  

“Vidzemes Olimpiskais centrs” SIA 

1.2.Reģistrācijas numurs:  

54103025871 

1.3.Juridiskā adrese:  

Rīgas iela 91, Valmiera, LV - 4201 

 

2.Pasūtītāja iepirkumu komisijas kā pastāvīgi funkcionējošas institūcijas, turpmāk – Iepirkumu 

komisija, izveidošanas pamats un sastāvs: 

2.1.Iepirkumu komisijas izveidošanas pamats:  

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, turpmāk – Vidzemes Olimpiskais centrs, 

2017.gada 1.septembra valdes sēdes lēmums (protokols Nr.10/2017). 

2.2.Iepirkumu komisijas sastāvs: 

Iepirkumu komisijas 

sastāvs 

Iepirkumu komisijas 

locekļa vārds, uzvārds 

Iepirkumu komisijas locekļa 

ieņemamais amats Vidzemes 

Olimpiskajā centrā 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja 

Jeļena Volkova Vidzemes Olimpiskā centra 

juriskonsults 

Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētāja vietniece 

Sanita Ēvele Vidzemes Olimpiskā centra 

grāmatvede 

Iepirkumu komisijas locekle Zane Zēvalde Vidzemes Olimpiskā centra lietvede 

Iepirkumu komisijas locekle Iluta Urbanoviča Vidzemes Olimpiskā centra 

struktūrvienības “SPA rehabilitācijas 

centrs” vadītāja 

Iepirkumu komisijas locekle Monta Matinsone Vidzemes Olimpiskā centra 

struktūrvienības “viesnīca 

“Naktsmājas”” vadītāja 

 

[2] DARBA GAITA: 

Sanāksmi vada: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – Jeļena Volkova; 

 

Sanāksmē bez Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja piedalās: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietniece – Sanita Ēvele 

Iepirkumu komisijas locekle – Zane Zēvalde; 

Iepirkumu komisijas locekle – Iluta Urbanoviča; 

Iepirkumu komisijas locekle – Monta Martinsone 

 

 



Sanāksmi protokolē – Iepirkumu komisijas sekretārs: 

Pamats iepirkumu 

komisijas sekretāra 

iecelšanai 

Iepirkumu komisijas 

sekretāra vārds, uzvārds 

Iepirkumu komisijas sekretāra 

ieņemamais amats Vidzemes 

Olimpiskajā centrā 

Iepirkumu komisijas lēmums Zane Zēvalde 

 

Vidzemes Olimpiskā centra 

lietvede 

 

Sanāksmes darba kārtības jautājums: 

1) Par pirmās rakstiskās izsoles “Par telpu iznomāšanu labsajūtas, skaistumkopšanas vai 

rekreācijas pakalpojuma sniegšanai”, rezultātu paziņošanu. 

 

Sanāksmes darba kārtības jautājuma Nr.1 

“Par telpu iznomāšanu labsajūtas, skaistumkopšanas vai rekreācijas pakalpojuma sniegšanai”, tās 

rezultātu apspriešana: 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Jeļena Volkova paziņo klātesošo Iepirkumu komisijas 

sastāvu. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Jeļena Volkova un Iepirkuma komisijas locekļi secina, 

ka procedūras ietvaros saņemto piedāvājumu saskaņā ar Pretendentu iesniegto piedāvājumu 

reģistrācijas lapu nav. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Jeļena Volkova 

paziņo, ka izsole noslēdzās bez rezultātiem. 
 

Iepirkumu komisijas lēmums: 

Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 5 (piecām) balsīm “Par” (Jeļena Volkova, Sanita Ēvele, 

Zane Zēvalde, Monta Martinsone un Iluta Urbanoviča), “Pret” nav, “Atturas” nav, nolemj: 

Ņemot vērā Vidzemes Olimpiskā centra izveidotās Iepirkumu komisijas Izsoles rezultātus, 

nolemj: 

1. Noteikt, ka 2017.gada 6.septembra izsludinātā “Par telpu iznomāšanu labsajūtas, 

skaistumkopšanas vai rekreācijas pakalpojuma sniegšanai” izsole ir noslēgusies bez 

rezultātiem, jo noteiktajā termiņā neviens pretendents nav reģistrējies. 

2. Ievietot Vidzemes Olimpiskā centra mājaslapā internetā Izsoles rezultātu paziņošanas 

protokolu, nodrošinot brīvu un tiešu pieeju tam. 

 
 

Komisijas priekšsēdētāja: 

    ____________________________ Jeļena Volkova 

Komisijas locekļi:   

____________________________ Sanita Ēvele 

 

____________________________ Zane Zēvalde  

 

____________________________ Iluta Urbanoviča 

 

____________________________ Monta Martinsone 

Iepirkumu komisijas sekretārs: 

    ____________________________ Zane Zēvalde  


