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“Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 
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Jevgēnija Adamenoka 

 SIA “Vides investīciju fonds” 

 

 

_____________________________________________________ 
2011. gada marts 

 

Publiskā iepirkuma pamatprincipi 

vienlīdzīga attieksme  

atklātība  

brīva konkurence  

savstarpēja atzīšana  

samērīgums 

Tiesiskais ietvars (I) 

08.06.2010. MK noteikumi Nr.521 "Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

"Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai ražošanas ēkās" nolikums" 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu projekta ieviešanu un tā rezultātu atbilstību 

iespējami lielākam oglekļa dioksīda emisiju samazinājumam, projekta 

iesniedzējs ievēro "zaļā iepirkuma" principus, nosakot projektētāju un 

būvuzņēmēju atlases kritērijus 

Konkursa ietvaros izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja ir veiktas, 

ievērojot finanšu vadības, ekonomiskuma un efektivitātes, "zaļā 

iepirkuma" principus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikuma 

2.5.apakšpunktam 

Iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai un īstenošanai, 

projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 

kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem un atbilstoši "zaļā 

iepirkuma" principiem 

Tiesiskais ietvars (II) 

12.05.2010. MK noteikumi Nr.441 "Klimata pārmaiņu 

finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa 

"Tehnoloģiju pāreja no fosilajiem uz atjaunojamajiem 

energoresursiem" nolikums" 

Iepirkumus, kas nepieciešami projekta sagatavošanai un īstenošanai, 

projekta iesniedzējs vai finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 

kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem 

Ja finansējuma saņēmējs iepirkumu nav izsludinājis pirms projekta līguma 

noslēgšanas, pirmo iepirkumu tas izsludina sešu mēnešu laikā pēc 

projekta līguma noslēgšanas. Ja iepirkums netiek izsludināts minētajā 

termiņā, atbildīgā iestāde ir tiesīga pieņemt lēmumu par projekta līguma 

pārtraukšanu 

Konkursa ietvaros neattiecināmas ir izmaksas, kas radušās, ja iepirkums 

nav veikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā  
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Tiesiskais ietvars (III) 

Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi 

Nr.65 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem" 

Noteikumi attiecas uz jebkuru personu, kura saskaņā ar 

atbildīgās institūcijas lēmumu saņem Eiropas Savienības politiku 

instrumentu, kā arī valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu 

līguma izpildei, izņemot finansējumu, kas tiek piešķirts kā 

kompensācija 

Papildu nosacījumi 

Pēc projekta līguma noslēgšanas jāiesniedz iepirkuma 

plāns*: 

1 mēneša laikā (Ražošanas ēkas) 

10 darba dienu laikā (Tehnoloģiju pāreja) 

Ja nepieciešams, Projekta iepirkuma plānu aktualizē un 5 

(piecu) darba dienu laikā iesniedz to Vides investīciju 

fondā 

 

 

 

*Projekta līguma 1.pielikums 

Iepirkuma procedūras soļi 

Paredzamās līgumcenas noteikšana 

Tehniskās specifikācijas un citu nepieciešamo 

 iepirkuma procedūras dokumentu sagatavošana 

Uzaicinājuma nosūtīšana IUB 

Piedāvājumu saņemšana no iespējamajiem piegādātājiem 

Lēmuma pieņemšana par iesniegtajiem piedāvājumiem 

Paziņojuma par lēmuma pieņemšanu nosūtīšana IUB un 

iespējamajiem piegādātājiem 

Līguma ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju slēgšana 

Iepirkuma procedūras dokumentācijas glabāšana (10 gadus pēc 

projekta beigām)  

 

Paredzamās līgumcenas noteikšana (I) 

Nosaka preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkuma paredzamo 

līgumcenu – neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli 

Paredzamo līgumcenu nepieciešams noteikt, lai uzzinātu, vai jāveic 

iepirkuma procedūra 

Ja preču vai pakalpojumu paredzamā līgumcena ≥ 50 000 LVL vai 

būvdarbu paredzamā līgumcena ≥ 120 000 LVL, tad nepieciešams 

veikt iepirkuma procedūru 

Ja preču vai pakalpojumu paredzamā līgumcena < 50 000 LVL vai 

būvdarbu paredzamā līgumcena < 120 000 LVL, tad iepirkuma 

procedūra nav jāveic 

Ierobežojumi – nedrīkst līgumu slēgt ar saistītu personu, pat ja 

iepirkuma procedūra nav jāpiemēro! 
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Paredzamās līgumcenas noteikšana (II) 

Paredzamo līgumcenu nosaka kā pasūtītāja plānoto kopējo samaksu 
par līguma izpildi:  

Pasūtītājs, plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un 
jebkurus līguma papildinājumus: 

• piegādes izmaksas 

• uzstādīšanas izmaksas 

• izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmeta lietošanu 

• utt. 

Nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu projektus, paredzamās piegādes vai 
pakalpojumus, lai izvairītos no procedūras piemērošanas 

Nav atļauts pielietot tādu metodi paredzamās līgumcenas noteikšanai, kas 
vērsta uz iepirkuma procedūru nepiemērošanu 

Regulāru piegādes un pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena: 

kopējā nākamajos 12 mēnešos pēc pirmās piegādes citu citam sekojošo 

viena veida līgumu paredzamā vērtība 

 

Tehniskās specifikācijas (I) 

Darbi un to apjomi 

Kvalitāte 

Drošība 

Pārbaudes metodes 

Iesaiņošana 

Marķēšana 

Izmantojamās metodes 

Nepieciešamie resursi 

Tehniskās specifikācijas nodrošina vienādas iespējas visiem 

pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus 

konkurencei iepirkuma procedūrās! 

Vēlamais galarezultāts 

Atbilstība nozares 

normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām 

Vides aizsardzība 

Minimālais garantijas 

termiņš un nosacījumi 

un citas pamatotas un 

objektīvas prasības 

Iekļauj prasības, lai iepirkuma priekšmets atbilstu iepirkuma mērķim: 

Tehniskās specifikācijas (II) 

Tehniskās specifikācijas veido:  

kā tehnisko aprakstu un atsauci uz standartiem (katrā atsaucē 

iekļauj vārdus "vai ekvivalents“), vai 

nosakot funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību, 

vai 

izmantojot šo veidu kombinācijas 

 
Saprātīga prasību izvirzīšana:  

Ko piedāvā tirgus? 

Prasību formulēšana –  viennozīmīgi 

saprotamas, nediskriminējošās, 

pietiekami detalizētas. Vai visas 

prasības iekļaut kā obligātas? 

Funkcionālā pieeja tehniskajām specifikācijām 

Funkcionālā pieeja parasti dod vairāk vietas radošiem risinājumiem un 
dažos gadījumos vedina tirgu radīt novatoriskus tehniskus risinājumus 

Lietojot šo pieeju, tehniskā specifikācija var būt mazāk detalizēta 

Piemērs: 
Ja jūs vēlaties, lai ēkā būtu noteikta 
temperatūra, to var panākt, sastādot sīku 
specifikāciju apkures sistēmai. To var panākt 
arī citādi, nosakot, ka iestādēs, piemēram, 
jābūt pastāvīgai temperatūrai, kas līdzinās 20 
°C, un ļaujot piegādātājiem rast dažādus 
risinājumus. 
Piegādātāji tad var piedāvāt dabīgās apsildes 
un ventilācijas sistēmas tai vietā, lai izmantotu 
akmeņogļu kurināmo materiālu. 
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Tehniskās specifikācijas (III) 

Piedāvājuma noformējuma prasības – jo sarežģītāk formulētas, jo 

vairāk iespējamas kļūdas  

Prasības pretendenta kvalifikācijai – samērīgas ar iepirkuma 
priekšmetu  

Tehniskās specifikācijas – nerada nepamatotus ierobežojumus 
konkurencei 

Atbilstība standartiem, tirdzniecības markām, patentiem un specifisku 

izcelsmi – katra atsauce ir lietojama kopā ar vārdiem «vai 
ekvivalents» 

Funkcionālās un darbības prasības – precīzs formulējums, lai var 
konstatēt iepirkuma priekšmetu un salīdzināt piedāvājumus 

Piedāvājumu izvēles kritērijs  –  viszemākā cena 

 

Pretendentu apliecinājumi 

Apliecinājums, ka piedāvājums ir ekvivalents tehniskajās 

specifikācijās norādītajiem standartiem: 

Pretendentam ir tiesības ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas 

institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierādīt, ka 

tā  piedāvājums ir ekvivalents un apmierina tehniskajās specifikācijās 

norādīto standartu  prasības 

Pierādījums par piedāvājuma atbilstību tehniskajās specifikācijās 

norādītajām funkcionālajām prasībām: 

Pretendentam ir tiesības ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas 

institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierādīt, ka 

standarti, kuriem atbilst piedāvātās preces vai pakalpojumi, nosaka tās 

pašas funkcionālās prasības vai prasības attiecībā uz darbību, kuras 

tehniskajās specifikācijās noteicis pasūtītājs 

 

 

Kvalifikācijas prasības 

Kvalifikācijas prasību mērķis: 

novērtēt pretendenta saimniecisko darbību, tās stabilitāti, lai mazinātu 

finansējuma saņēmēja risku 

pārliecināties, vai pretendents spēs izpildīt līgumu 

Pretendentam jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši 
attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām 

Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis 

Tehniskās un profesionālās spējas 

 

 

Pretendentam izvirzītās prasības nedrīkst pārsniegt robežu, kas objektīvi 

nepieciešama iepirkuma veikšanai ! 

Pretendenta tehniskās un profesionālās spējas 

Finansējuma saņēmējs var noteikt minimālās prasības pretendenta 

pieredzei, personāla kvalifikācijai, tehniskajam nodrošinājumam 

pretendenta būvdarbu pieredzi apliecina ar pabeigtiem objektiem pēdējos 

5 gados 

pretendenta projektēšanas pieredzi apliecina ar pabeigtiem projektiem 
pēdējos 3 gados 

 Samērīgi ar iepirkuma priekšmetu! 
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Finanšu piedāvājumi 

Darbu saraksti un tāmes  

Tāmju aizpildīšana 

 

Aritmētisko kļūdu pārbaude: 

Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav 

aritmētisku kļūdu 

Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu 
labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, 
kura pieļautās kļūdas labotas 

Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus 

Pārrakstīšanās kļūdas, norādot vienību cenas, nav aritmētiskās kļūdas 

 

Jautājumi pārdomām 

Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un 

atbilstoši nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām 

Kā pasūtītājs rīkosies, ja informācija būs atbilstoša, bet forma nē? 

Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 darba 

dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu 

Ja nu pretendents kaut kāda iemesla dēļ novēloti saņem uzaicinājumu? 

Neskaidri formulējumi: pretendentu noraidīs, “ja tas sniedzis neprecīzas 
ziņas”, “ja tas veic darbības ar mērķi tieši vai netieši ietekmēt vērtēšanas 
procesu” 

Uzskaitīts liels klāsts zaļo kritēriju materiāliem – nav pārliecības, ka ir 
izvērtēts reālais tirgus piedāvājums 

Izslēdz, ja pretendentam nav dokumenta, kas pierāda pretendenta tehnisko 
kapacitāti,  lai īstenotu vides pārvaldības pasākumus  atkritumu rašanās 
samazināšanai būvniecības vietā, pieļaujamā trokšņu līmeņa prasības 
ievērošanai (EMAS, ISO 14001 sertifikāti vai ekvivalents).   

Kas tiks pieņemts kā ekvivalents? 

 

 

Iepirkuma procedūras veikšana (I) 

Uzaicinājuma nosūtīšana IUB (MK noteikumu Nr.65 1.pielikums): 

IUB mājas lapā (www.iub.gov.lv) sadaļā “Veidlapas” ir pieejamas 

paziņojumu veidlapas 

Finansējuma saņēmējs aizpilda paziņojuma veidlapu, paraksta to un 

nosūta IUB: 

 pa pastu (adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010), vai 

 pa faksu (67326167, 67326720) vai  

 ieskenētā veidā uz elektroniskā pasta adresi: sludinājumi@iub.gov.lv 

IUB 3 darbdienu laikā  publicē to savas mājas lapas sadaļā “Visas 

publikācijas” 

Finansējuma saņēmējs vienlaikus var nosūtīt uzaicinājumu 

iespējamiem piegādātājiem, kuri tam ir zināmi, publicēt 

uzaicinājumu vienā vai vairākos preses izdevumos vai jebkurā citā 

publiski pieejamā resursā 

Iepirkuma procedūras veikšana (II) 

Piedāvājumu saņemšana no iespējamajiem piegādātājiem 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš nevar būt īsāks par 5 darbdienām, 

skaitot no nākamās darbdienas pēc uzaicinājuma publicēšanas IUB mājas 

lapā 

Lēmuma pieņemšana par iesniegtajiem piedāvājumiem 

Finansējuma saņēmējs atzīst par atbilstošiem tikai tos piedāvājumus, 

kuri iesniegti un sagatavoti atbilstoši uzaicinājumā un tehniskajā 

specifikācijā noteiktajām prasībām 

Finansējuma saņēmējs no atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas 

piedāvājumu ar zemāko cenu  
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Grozījumi tehniskajā specifikācijā un 

uzaicinājumā 

Finansējuma saņēmējs nodrošina grozījumu izziņošanu ne vēlāk kā 1 

darbdienu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām: 

Nosūtot IUB publicēšanai paziņojumu par grozījumiem iepirkuma 

procedūras dokumentos uz noteikta parauga veidlapas (MK noteikumu 

Nr.65 2.pielikums) 

      IUB 3 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ievieto to IUB 

mājas lapā 

Nosūtot arī iespējamiem piegādātājiem, kā arī nodrošinot tā 

izziņošanu vietā, kur publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus 

Pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu vismaz par 5 

darbdienām, skaitot no nākamās darbdienas pēc sludinājuma 

publicēšanas IUB mājas lapā  

 

Saistītas personas 

Finansējuma saņēmējs nedrīkst būt ar iespējamo 
piegādātāju saistīta persona: 

likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē. 

ja tos vieno radniecība (attiecībā uz šādiem radiniekiem –  tēvu, 
māti, vecomāti, vecotēvu, bērnu, mazbērnu, brāli, māsu, 
pusbrāli, pusmāsu), adopcijas attiecības (attiecībā uz adoptēto 
un adoptētāju) vai laulība (piegādātājs ir fiziska persona) 

 

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu 

Pasūtītājs nodrošina iepirkuma procedūras dokumentēšanu 

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu ir pārskats, kas atspoguļo 

iepirkuma procedūras norisi (MK noteikuiu Nr.65 3.pielikums) 

Protokoli, kas atspoguļo iepirkuma procedūras atsevišķo posmu norisi, 

paziņojumi, iepirkuma procedūras dokumenti, t.sk. Ekspertu atzinumi, 

izņemot piedāvājumus, ir vispārpieejama informācija 

Paziņojuma par lēmuma pieņemšanu nosūtīšana IUB un 

iespējamajiem piegādātājiem: 

3 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas piegādātājiem, kas 

iesnieguši piedāvājumus, kā arī IUB nosūta paziņojumu par pieņemto 

lēmumu 

IUB 3 darba dienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas ievieto IUB 

mājas lapā 

 

Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs 

nepiemērot iepirkuma procedūru 

šādos gadījumos: 

 
tas saņem pakalpojumu no institūcijas, kas ir pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma 

izpratnē un sniedz attiecīgo pakalpojumu, pamatojoties uz normatīvajā aktā 

noteiktajām izņēmuma tiesībām 

tam ir nepieciešams daļēji nomainīt vai papildināt tā rīcībā jau esošās preces, ievērojot 

tehnisko savietojamību ar jau esošajām precēm, un nepieciešamās preces ir tehniski un 

ekonomiski pamatoti iegādāties no konkrētā piegādātāja. Nepieciešamo jauno preču 

iepirkuma līgumcena nedrīkst būt lielāka par finansējuma saņēmēja rīcībā esošo 

attiecīgo preču tirgus vērtību 

tam ir nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti 

līgumā vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši 

nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, tos nevar ekonomiski vai tehniski 

nodalīt no iepriekš noslēgtā līguma izpildes, un šādus būvdarbus var veikt vai 

pakalpojumus var sniegt vienīgi sākotnēji noslēgtā līguma izpildītājs. Nepieciešamo 

papildu būvdarbu vai pakalpojumu iepirkuma līgumcena nedrīkst pārsniegt 20 % no 

iepriekš noslēgtā līguma cenas 

tehnisku, māksliniecisku vai ar izņēmuma tiesību aizsardzību saistītu iemeslu dēļ 

līgumu var noslēgt vienīgi ar konkrēto piegādātāju 

tam iepriekš neparedzamu un no finansējuma saņēmēja gribas neatkarīgu ārkārtas 

apstākļu dēļ radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot šo 

noteikumu 9.punktā minēto līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru 
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Iepirkuma procedūras dokumenti 

Pirms procedūras uzsākšanas: 

Finansējuma saņēmēja rīkojums par pilnvaroto personu veikt iepirkumu 

(ja nepieciešams) 

Tehniskā specifikācija un citi procedūras dokumenti (ja nepieciešams) 

Rīkojums par iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas un citu 

procedūras dokumentu (ja nepieciešams) apstiprināšanu 

Uzaicinājums IUB publicēšanai 

Iepirkuma procedūras laikā: 

Visi saņemtie piedāvājumi 

Protokoli, kas atspoguļo iepirkuma procedūras atsevišķo posmu norisi 

Fakultatīvie dokumenti, ja tādi ir (piedāvājumu vērtēšanas dokumenti, 

eksperta atzinumi u.c.) 

Paziņojums par rezultātiem IUB publicēšanai 

Iepirkuma procedūras rezultātā: 

Iepirkuma līgums (t.sk. tā pielikumi, grozījumi, vienošanās utt.) 

Jāpievērš uzmanība 

Visiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar 2010.gada 

6.maija likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums": 

jāskatās, lai dokumenti būtu ar juridisku spēku 

paraksta rekvizīts 

kopiju pareizības apliecināšana 

dokumentu caurauklošana 

Visiem dokumentiem jābūt sastādītiem vai atbilstoši tulkotiem 

valsts valodā  

Tulkojumi jāapliecina saskaņā ar Ministru kabineta 

 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība,  

kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 

“Zaļais iepirkums”  

Iepirkuma mērķis 

Zaļo prasību iekļaušana: 

tehniskajā specifikācijā 

pretendentu atlases prasībās 

piedāvājumu vērtēšanas kritērijos 

līguma izpildes noteikumos 

Zaļo prasību iekļaušana ir jādokumentē, pat ja 

speciāla iepirkuma procedūra nav jāpiemēro 

Prasības → Kontrole! 

 

Paldies par uzmanību! 

 

Jevgēnija Adamenoka 

 tālr.: 67845111 

e-pasts: kpfi@lvif.gov.lv 

jevgenija.adamenoka@lvif.gov.lv 


