
 
 
 
 
 
 
   

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
ĒRGěU NOVADS 

ĒRGěU NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reă.Nr.90002214379, Rīgas iela 10, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840, 

t./fax. 64871231, e-pasts ergli@ergli.lv 

 

IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES 
L Ē M U M S  

ĒrgĜu novada ĒrgĜu pagastā 
 

2012.gada 27.septembris    Visām ieinteresētajām personām 
     

Informācija par iepirkumu 
 
Iepirkuma identifikācijas Nr. „ĒNP 2012/16” 
Pasūtītājs – ĒrgĜu novada pašvaldība 
Iepirkuma nosaukums – Elektroniskā mācību līdzekĜa izstrāde  
Iepirkuma metode – Iepirkums saskaĦā ar Publiskā iepirkuma likuma 81 panta 
likuma 2.pielikum B daĜu. 
Iepirkuma komisijas sastāvs -  
Komisijas priekšsēdētāja –  
Maiga Picka - ĒrgĜu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece, 
Komisijas locekĜi –  
Antons Zlaugotnis –ĒrgĜu būvvaldes vadītājs, būvinspektors, 
Liena KārkliĦa - ĒrgĜu novada Sausnejas pagasta pārvaldes vadītāja, 
Agita Opincāne – ĒrgĜu novada Jumurdas pagasta pārvaldes vadītāja. 
Sekretāre - Ilze Daugiallo – iepirkuma un informācijas speciāliste 
 
Komisijas izveidošanas pamats – 2009.g. 27.augusta ĒrgĜu novada domes sēdes 
protokols Nr. 12 .4.§  
Līguma priekšmets un īss apraksts – Iepirkuma priekšmets „Elektroniskā mācību 
līdzekĜa izstrāde”.  
Piedāvājumu izvēles kritēriji – zemākā cena 
Piedāvājuma derīguma termiĦš – 60 dienas 
Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums un laiks - ĒrgĜu novada dome, Rīgas iela 
10, ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840, 27.09.2012., plkst.10:00. 
   
ĒrgĜu novada pašvaldības iepirkuma komisijas rīkotajā iepirkumā „Elektroniskā 
mācību līdzekĜa izstrāde” iesniegti un atvērti sekojošu pretendentu piedāvājumi:  
1.daĜai „Mācību līdzekĜa satura un apguves metodikas izstrāde interaktīvā 
elektroniskā formā” – Inese Zlaugotne, 4200,00 Ls;  

 2. daĜai „Mācību materiāla saturiska sagatavošana” – Judīte PurviĦa, 750,00 Ls; 
 3. daĜai „Materiāla literārā un valodnieciskā apstrāde, rediăēšana” – Indra Rone, 

2465,00 Ls; 
 4. daĜai „Video un audio materiālu sagatavošana, montēšana” Andris Džiguns, 

2100,00 Ls; 
 5. daĜai “Formatīvās vērtēšanas sistēmas izstrāde” –Liena Ivanova, 320,00 Ls. 



 
 

Neviens pretendents nav noraidīts kā neatbilstošs iepirkuma nolikumā un Publisko 
iepirkumu likumā noteiktajām prasībām. 

 
 

Lēmums. 
   
Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus iepirkumam „Elektroniskā mācību līdzekĜa 
izstrāde”, iepirkumu komisija atklāti balsojot ar 4 balsīm PAR, PRET nav, 
ATTURAS nav, pieĦem lēmumu: 
- atzīt kā atbilstošu iepirkuma „Elektroniskā mācību līdzekĜa izstrāde” 1.daĜai 
„Mācību līdzekĜa satura un apguves metodikas izstrāde interaktīvā elektroniskā 
formā” iesniegto Ineses Zlaugotnes piedāvājumu un slēgt līgumu ar Inesi Zlaugotni , 
(adrese), ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840, par mācību līdzekĜa satura un 
apguves metodikas izstrādi interaktīvā elektroniskā formā par summu LVL 4200,00 
(četri tūkstoši divi simti lati ) ; 
- atzīt kā atbilstošu iepirkuma „Elektroniskā mācību līdzekĜa izstrāde” 2.daĜai 
„Mācību materiāla saturiska sagatavošana” iesniegto Judītes PurviĦas piedāvājumu un 
slēgt līgumu ar Judīti PurviĦu , (adrese), ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840, 
par mācību materiāla saturisku sagatavošanu par summu LVL 750,00 (septiĦi simti 
piecdesmit lati) ; 
- atzīt kā atbilstošu iepirkuma „Elektroniskā mācību līdzekĜa izstrāde” 3.daĜai 
„Materiāla literārā un valodnieciskā apstrāde, rediăēšana” iesniegto Indras Rones 
piedāvājumu un slēgt līgumu ar Indru Roni , (adrese), ĒrgĜi, ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu 
novads, LV-4840, par mācību materiāla literāro un valodniecisko apstrādi un 
rediăēšanu par summu LVL 2465,00 (divi tūkstoši četri simti sešdesmit pieci lati). 
- atzīt kā atbilstošu iepirkuma „Elektroniskā mācību līdzekĜa izstrāde” 4.daĜai „Video 
un audio materiālu sagatavošana, montēšana” iesniegto Andra Džiguna piedāvājumu 
un slēgt līgumu ar Andri Džigunu , (adrese), ĒrgĜu pagasts, ĒrgĜu novads, LV-4840, 
par video un audio materiālu sagatavošanu un montēšanu par summu LVL 2100,00 
(divi tūkstoši viens simts lati). 
- atzīt kā atbilstošu iepirkuma „Elektroniskā mācību līdzekĜa izstrāde” 5.daĜai 
„Formatīvās vērtēšanas sistēmas izstrāde” iesniegto Lienas Ivanovas piedāvājumu un 
slēgt līgumu ar Lienu Ivanovu , (adrese), Rīga, LV-1012, par formatīvās vērtēšanas 
sistēmas izstrādi par summu LVL 320,00 (trīs simti divdesmit lati). 
 
SaskaĦā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta 13.daĜu, iepirkumu komisijas 
pieĦemto lēmumu viena mēneša laikā no tā saĦemšanas dienas var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā, iesniedzot pieteikumu Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.  
 
 
Komisijas priekšsēdētāja      M.Picka 
 
 
 
 
Daugiallo 64871299 

 
 
 

 


