
 

IEPIRKUMA 

 

““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona esošā norobežojošā 

žoga demontāžas un jaunā žoga montāžas darbi, Rīgas ielā 91, Valmierā” 

 

iepirkuma identifikācijas Nr.: VOC/2018/4 

 

 

LĒMUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU 

 PROTOKOLS Nr. VOC/2018/6-1 

 

Valmierā,                                                                                               2018.gada 26.septembrī 

 

Sanāksme sasaukta un atklāta pulksten 11:35 

Sanāksme slēgta pulksten 11: 50 

 

[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 juriste 

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 Martinsone Vidzemes Olimpiskā centra 

struktūrvienības “viesnīca 

“Naktsmājas”” vadītāja 

 

3. 3.1.Iepirkuma veids:  

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta “Iepirkumi, kuriem nepiemēro šajā 

likumā noteiktās iepirkuma procedūras” kārtībā. 



(Ja publiska piegādes līguma vai publiska pakalpojuma līguma paredzamā 

līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publiska būvdarbu 

līguma paredzamā līgumcena ir 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, 

pasūtītājs veic iepirkumu šajā pantā noteiktajā kārtībā).  

 

3.2.Iepirkuma priekšmets: 

““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona esošā norobežojošā 

žoga demontāžas un jaunā žoga montāžas darbi, Rīgas ielā 91, Valmierā” (turpmāk tekstā – 

Iepirkums). 

 

3.3.Iepirkuma identifikācijas numurs:  

VOC/2018/4 

 

4.Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja, reģistrācijas 

Nr.: 90001263305, juridiskā adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010, turpmāk – 

Iepirkumu uzraudzības birojs, mājaslapā internetā (www.iub.gov.lv):  

2018.gada 14.septembrī  (https://pvs.iub.gov.lv/show/550738). 

 

5. Prasības attiecībā uz pretendentiem un iepirkuma priekšmetu, nodrošina tām brīvu 

un tiešu pieeju, ievietotas Vidzemes Olimpiskā centra mājaslapā internetā 

(http://www.voc.lv): 

https://www.voc.lv/ 

 

6. Pretendentiem un iepirkuma priekšmetam noteiktās prasības, kritēriji, kas tiks ņemti 

vērā, izvēloties no prasībām atbilstošiem piedāvājumiem izvēloties piedāvājumu ar 

zemāko cenu, kas atbilst Nolikuma prasībām. 

 

7.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: 

7.1.Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:  

Līdz 2018.gada 26.septembrim pulksten 11:30 

 

7.1. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: 

“VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA Administrācija, Rīgas iela 91, 

Valmiera, LV-4201, 51.kab. 

   

[2] DARBA GAITA: 

Sanāksmi vada: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja – Jeļena Volkova. 

 

Sanāksmē bez Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja piedalās: 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece – Sanita Ēvele; 

Iepirkumu komisijas locekle – Zane Zēvalde; 

Iepirkumu komisijas locekle – Iluta Urbanoviča; 

 

Sanāksmē nepiedalās: 

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 Zane Zēvalde Vidzemes Olimpiskā centra 

http://www.iub.gov.lv/
https://www.voc.lv/


lēmums  lietvede 

 

Sanāksmes darba kārtības jautājums: 

[1] Sanāksmes darba kārtības jautājums. 

1) Par iepirkuma VOC/2018/4 ““VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola 

stadiona esošā norobežojošā žoga demontāžas un jaunā žoga montāžas darbi, Rīgas 

ielā 91, Valmierā”, rezultātu paziņošanu. 

 

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 iepirkums noslēdzies bez rezultātiem. 

 
Iepirkumu komisijas lēmums: 

Iepirkumu komisija atklāti balsojot, ar 4 (četrām) balsīm “Par” (Jeļena Volkova, Sanita 

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

Ņemot vērā Vidzemes Olimpiskā centra izveidotās Iepirkumu komisijas iepirkuma 

rezultātus, nolemj: 

1. Noteikt, ka 2018.gada 14.augustā izsludinātā iepirkuma ““VIDZEMES 

OLIMPISKAIS CENTRS” SIA, futbola stadiona esošā norobežojošā žoga 

demontāžas un jaunā žoga montāžas darbi, Rīgas ielā 91, Valmierā” procedūra ir 

noslēgusies bez rezultātiem, jo noteiktajā termiņā neviens pretendents nav reģistrējies 

un iesniedzis piedāvājumu. 

2. Ievietot Vidzemes Olimpiskā centra mājaslapā internetā iepirkuma rezultātu 

paziņošanas protokolu, nodrošinot brīvu un tiešu pieeju tam. 

 
 

Komisijas priekšsēdētāja: 

    ____________________________ Jeļena Volkova 

Komisijas locekļi:   

____________________________ Sanita Ēvele 

 

____________________________ Zane Zēvalde  

 

____________________________ Iluta Urbanoviča 

 

Iepirkumu komisijas sekretārs: ____________________________ Zane Zēvalde  

 

 


