
 

 

AS "LatRailNet" (reģistrācijas Nr.40103361063) sarunu procedūra ar publikāciju 

"Grāmatvedības, administratīvo dokumentu pārvaldīšanas un personāla vadības pakalpojumi AS 

"LatRailNet"" 

 

IEPIRKUMA KOMISIJAS 

2.SĒDES PROTOKOLS 

 
Rīgā 

 
2020.gada 11.maijā            Nr. JALP-2.1./02-2020 

 

Sēdes norises vieta: Izmantojot telekonferences starpniecību 

  

Iepirkuma veicējs: AS "LatRailNet" iepirkumu "Grāmatvedības, administratīvo dokumentu 

pārvaldīšanas un personāla vadības pakalpojumi AS "LatRailNet"" komisija, kuras sastāvs 

apstiprināts ar 2020.gada 17.aprīļa AS "LatRailNet" valdes sēdes lēmumu Nr. JALP-1.3./37-2020 

(protokola Nr. JALP-1.2./37-2020; grozījumiem 2020.gada 23.aprīļa valdes sēdes lēmumu Nr. JALP- 

1.3./39-2020, protokola Nr. JALP-1.2./39-2020).  

 

Sēdē piedalās šādi komisijas locekļi:   

 

Komisijas priekšsēdētājs: J.Šulcs - juridisko un administratīvo lietu direktors 

Komisijas loceklis:        J.Šots - jaudas sadales direktors 

Komisijas sekretāre: E.Lapiņa - juriste 

Sēde sākta plkst. 11:30  

 

Iepirkuma priekšmets:  

"Grāmatvedības, administratīvo dokumentu pārvaldīšanas un personāla vadības pakalpojumi AS 

"LatRailNet"".  

 

Sēdes darba kārtība:  

1. Iepirkuma sarunu procedūras ar publikāciju "Grāmatvedības, administratīvo dokumentu 

pārvaldīšanas un personāla vadības pakalpojumi AS "LatRailNet"" iesniegto piedāvājumu atvēršana. 

   

Iepirkumu komisijas ziņojums: 

Komisijas sekretāre E.Lapiņa informē, ka atbilstoši AS "LatRailNet" iepirkuma "Sarunu 

procedūras ar publikāciju "Grāmatvedības, administratīvo dokumentu pārvaldīšanas un personāla 

vadības pakalpojumi AS "LatRailNet"" nolikuma (turpmāk – nolikums) 1.4.1.punktam ir beidzies 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš, kas ir 2020.gada 11.maijs plkst. 10:00, un atbilstoši nolikuma 

1.4.5.punktam tiek uzsākta piedāvājumu atvēršanas sēde. E.Lapiņa informē, ka atbilstoši nolikuma 

1.4.7.punktam piedāvājumi tiks atvērti to iesniegšanas secībā, nosaukts pretendents, iesniegšanas 

laiks un piedāvājuma apjoms (priekšmeta daļa). 

E.Lapiņa informē, ka sēdē piedalās : 

Komisijas priekšsēdētājs: J.Šulcs - juridisko un administratīvo lietu direktors 

Komisijas loceklis:        J.Šots - jaudas sadales direktors 

Komisijas sekretāre: E.Lapiņa - juriste. 
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E.Lapiņa informē, ka līdz 2020.gada 11.maijam plkst. 10:00 ir saņemti divi atteikumi, viens no 

tiem ir  no SIA "Vienotie Internet Dati", otrs – SIA "Andersons un Spalva", bet nav iesniegts neviens 

piedāvājums. E.Lapiņa norāda, ka sarunu procedūra ar publikāciju "Grāmatvedības, administratīvo 

dokumentu pārvaldīšanas un personāla vadības pakalpojumi AS "LatRailNet"" ir noslēgusies bez 

piedāvājumu izvērtēšanas, līdz ar to tā tiek slēgta. 

 

Iepirkumu komisija nolemj: 

1. slēgt sarunu procedūru ar publikāciju "Grāmatvedības, administratīvo dokumentu 

pārvaldīšanas un personāla vadības pakalpojumi AS "LatRailNet"". 

2. atbilstoši nolikuma 1.4.11.punktam 2.sēdes protokolu publiskot mājas lapā www.lrn.lv 

 

Sēde slēgta plkst. 11:15 

Es, apakšā parakstījies, apstiprinu, ka esmu iepazinies ar visu informāciju, kas attiecas uz sarunu 

procedūru ar publikāciju "Grāmatvedības, administratīvo dokumentu pārvaldīšanas un personāla 

vadības pakalpojumi AS "LatRailNet"", un apliecinu, ka nav tādu faktu vai apstākļu, kuru dēļ es būtu 

ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē vai darbībā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs:    [PARAKSTS]           J.Šulcs 

Komisijas loceklis:               [PARAKSTS]           J.Šots 

Komisijas sekretāre:            [PARAKSTS]           E.Lapiņa 
 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

http://www.lrn.lv/

