
 

 

 

 

 

Izraksts no 05.07.2016. protokola nr.2. 

  

Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskās estētikas skola” Iepirkumu komisija:  

• komisijas priekšsēdētāja Daina Kimonte, MJC PES direktora vietniece 

administratīvi saimnieciskajā darbā  

• komisijas priekšsēdētājas vietniece Madara Strēle, MJC PES sekretāre  

• komisijas iepirkuma speciāliste Dace Krūmiņliepa, MJC PES direktora vietniece 

izglītības jomā  

• komisijas locekle Jana Šķerberga, MJC PES interešu izglītības skolotāja 

• komisijas loceklis Marģers Briedis, MJC PESinterešu izglītības skolotājs 

• komisijas locekle Daina Stivriņa, Centrālās administrācijas Juridiskās Pārvaldes 

Pašvaldības iepirkuma uzraudzības nodaļas vadītāja 

 

 

 

 

Sēdes sākums: plkst. 11:00 

  

KOMISIJA KONSTATĒ:  

Iepirkumam MJCPES2016/01 ir saņemts viens piedāvājums:  
1.SIA „JK TRANSPORTS” – iesniegts 2016.gada 01.jūlijā plkst.13:39;  

 

KOMISIJA IZSKATA PRETENDENTA IESNIEGTO ATLASES 

DOKUMENTU, TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBU:  

7.Transporta pakalpojuma finanšu piedāvājums  
7.1.SIA „JK TRANSPORTS” – ir iesniegts, transporta līdzekļa noma dienā ar 2 

vadītājiem kopējā piedāvātā cena ir EUR 290,- (bez PVN);  

 

KOMISIJA NOLEMJ:  
Izsludināt pārtraukumu sēdē no plkst.11:25 un D. Kimontei Elektronisko iepirkumu 

sistēmā (EIS), izmantojot LR Ministru kabineta Ministru kabineta noteikto kārtību 

pieprasīt un saņemt e-izziņas, ka SIA „JK TRANSPORTS”:  

1. nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro uz iepirkuma izsludināšanas dienu 

17.06.2016. un uz pieteikumu izvērtējuma dienu 05.07.2016. – no Valsts ieņēmumu 

dienesta;  

2. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā 

bankrotu vai tas tiek likvidēts – no Uzņēmumu reģistra uz pieteikumu izvērtējuma 

dienu 05.07.2016.  

(balsojums: par 5, pret 0, atturas 0)   
 



Sēde atsākas: plkst.15:50  

KOMISIJA KONSTATĒ:  
D.Kimonte Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), izmantojot LR Ministru kabineta 

Ministru kabineta noteikto kārtību pieprasījusi un saņēmusi e-izziņas, ka SIA „JK 

TRANSPORTS”:  

• nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts – no 

Uzņēmumu reģistra (e-izziņa Sērija URA Nr. 30930950-4915313);  

• nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro – no Valsts ieņēmumu dienesta (e-izziņa 

Sērija NO Nr. 30930950-4915314 un Sērija NO Nr. 30930953-4915326).  

 

KOMISIJA NOLEMJ:  
Atzīt par iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā “Transporta 

pakalpojumi Mākslinieciskās jaunrades centrs „Praktiskās estētikas skola” kolektīvu 

braucieniem uz ārzemēm un vietējiem pasākumiem Latvijā” (identifikācijas numurs 

MJCPES2016/01) uzvarētāju SIA „JK TRANSPORTS”.  

(balsojums: par 5, pret 0, atturas 0)  

 

Sēde tiek slēgta: plkst.16:13  

 

Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskās estētikas skola” 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja ___________________ Daina Kimonte 

 


