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Siguldas novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000048152)  

Iepirkums (Pamatojoties uz Iekšējiem noteikumiem Nr.3/2017 “Iepirkumu organizēšanas kārtība 

Siguldas novada pašvaldībā”) 

 

 „Gaisa balonu festivāla, aviācijas skates ar sacensību elementiem 

organizēšana karstā gaisa baloniem Siguldā” 

(identifikācijas Nr. SNP 2019/03/IZŅĒMUMS) 

 
Ziņojums- noslēguma protokols 

Siguldā 

  
 
2019.gada 14.martā          

 

         

1. Identifikācijas Nr. - SNP 2019/03/IZŅĒMUMS 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB mājas lapā internetā:  
Paziņojums nav ievietots Iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē, jo iepirkums tiek veikts 

pamatojoties uz Iekšējiem noteikumiem Nr.3/2017 “Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada 

pašvaldībā”. 

22.02.2019. nosūtīts uzaicinājums piedalīties iepirkumā SIA “KRISTO”, SIA “SENDIGO”, 

Marekam Gaļinovskim un biedrībai “Gaisa baloni”. 

Kultūras pasākumu organizēšana ir Publisko iepirkuma likuma (turpmāk – PIL) 2.pielikuma 

Sociālie un citi pakalpojumi iepirkums. Plānotā iepirkuma summa 12 396,84  EUR (bez PVN). Saskaņā 

ar PIL 10.panta pirmo daļu, PIL 2.pielikuma pakalpojuma iepirkumiem līdz 42 000,00 EUR (bez PVN) 

PIL nav jāpiemēro. Tā kā PIL nav noteikta kārtība PIL 2.pielikuma pakalpojuma iepirkumu līdz 

42 000,00 EUR (bez PVN) kārtība, tad pasūtītājs ir noteicis iekšējo kārtību šāda veida iepirkumu 

veikšanai iekšējo noteikumu Nr.3/2017 “Iepirkumu organizēšanas kārtība Siguldas novada pašvaldībā” 

(apstiprināti  ar Siguldas novada pašvaldības domes 2017.gada 27.jūlijā  sēdes lēmumu  (prot. Nr.13, 

27.§) V. daļā.  

3. Pasūtītāja nosaukums, adrese - Siguldas novada pašvaldība, Pils iela 16, Sigulda, LV-2150. 

4. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja        Inga Zālīte 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece      Rudīte Bete 

Komisijas locekļi          Anita Strautmane  

           Andis Ozoliņs 

                       Signe Pavasare 

Iepirkuma komisija izveidota 25.01.2018. ar Siguldas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu “Par 

izmaiņām Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā” (protokols Nr.2, §13), veiktas 

izmaiņas komisijas sastāvā 22.02.2018. ar Siguldas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 3, §8) un 17.01.2019.  ar Siguldas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols 

Nr. 2, §19). 

Pieaicinātā persona/Iepirkumu dokumentu sagatavotāja: 

   Siguldas novada galvenā speciāliste profesionālās   

mākslas jautājumos            Dace Pleša 

Iepirkumu dokumentu sagatavotāja                                                               Līga Landsberga 

5. Iepirkuma priekšmets un tā īss raksturojums: 
Gaisa balonu festivāla, aviācijas skates ar sacensību elementiem organizēšana karstā gaisa baloniem 

Siguldā, kas jāveic saskaņā ar darba uzdevumu un uzaicinājumu piedalīties iepirkumā. 

6.  Pretendenta atlases kritēriji: 

Iesniedzamā piedāvājuma sastāvs: 
Pretendenta nosaukums, adrese. 

6.1. Atlases dokumenti: 

6.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā; 

6.1.2. Pretendenta brīvā formā sagatavots veicamo darbu apraksts, saskaņā ar Darba uzdevumu; 
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 6.1.3.Brīvā formā sagatavots apliecinājums, ka Pretendentam ir pieredze Darba uzdevumā 

noteikta pakalpojuma sniegšanā; 

6.1.4. Finanšu piedāvājums – brīvā formā sagatavota tāme, kurā norāda paredzamo līgumcenu 

par pakalpojuma sniegšanu, iekļaujot visu Darba uzdevumā un  darbu aprakstā ar līguma 

izpildi saistītos nodokļus un maksājumus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

7. Piedāvājumu izvēles kritēriji:  
Atbilstība darba uzdevumam, uzaicinājumam piedalīties iepirkumā un saimnieciski visizdevīgākais 

piedāvājums, kuru nosaka vērtējot cenu. 

8.   Iesniegtie pretendentu piedāvājumi, iesniegšanas datums un laiks, piedāvātā cena. 

     SIA “KRISTO”, piedāvājums iesniegts 04.03.2019. Piedāvātā cena: 12 025,00 EUR (bez PVN). 

9. Iepirkuma komisijas kopējais piedāvājumu salīdzināšanas un vērtēšanas pārskats. 

Piedāvājums pretendentam SIA “KRISTO” ir iesniegts atbilstoši darba uzdevumā un uzaicinājumā 

piedalīties iepirkumā minētajām prasībām. 

10. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu 

2019.gada 14. martā Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija (Inga Zālīte, Rudīte Bete 

Anita Strautmane, Andis Ozoliņš, Signe Pavasare) atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par”, „pret” – nav, 

nolēma, ka starptautiska gaisa balonu festivāla organizēšanu veiks SIA “KRISTO”, kuras 

iesniegtais piedāvājums atbilst uzaicinājumam piedalīties iepirkumā minētajām prasībām.  

 

 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja       I.Zālīte  

 

 


