
IZMANTOTIE SAĪSINĀJUMI 

Atbildīgā iestāde LR Vides ministrija 

Fonds SIA „Vides investīciju fonds” 

Konkurss Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts 
konkurss "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju 
attīstīšana” 

KPFI Klimatu pārmaiņu finanšu instruments 

Projekta līgums Līgums, kas noslēgts ar atbildīgo iestādi, Fondu un finansējuma 
saņēmēju par KPFI projekta īstenošanu 

IEPIRKUMA PROCEDŪRA  

Iepirkuma procedūra — procedūra, saskaņā ar kuru pasūtītājs atlasa piegādātājus un piešķir 

tiesības noslēgt būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumus, ja iepirkuma priekšmeta 

līgumcena pārsniedz noteikto limitu. 

 

KPFI finansējuma saņēmējiem ir pienākums nodrošināt saņemtā finansējuma efektīvu 

izmantošanu, ievērojot tādus publisko tiesību principus kā atklātību un vienlīdzīgu iespēju 

nodrošināšanu uzņēmējiem. Tas nozīmē, ka visu KPFI finansēto projektu īstenošanas gaitā ir 

nepieciešams piemērot normatīvos aktus publiskā iepirkuma jomā. 

Publisko iepirkumu jomu Latvijā regulē: 

 Publisko iepirkumu likums, ar ko pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 

2004.gada 31.marta direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts 

līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību 

piešķiršanas procedūru. 

 likums „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, ar ko 

savukārt pārņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīva 

2004/17/EK, ar ko koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas 

ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā. 

 Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.65 “Noteikumi par iepirkuma 

procedūru un tās piemērošanu kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” (turpmāk 

– MK noteikumi Nr.65).  

Minēto normatīvo aktu piemērošana katrā konkrētā gadījumā ir atkarīga no attiecīgā subjekta 

statusa un no jomas, kurā tas darbojas. Tādējādi, lai konstatētu, kurā iepriekš minētajā 

normatīvajā aktā ietvertais tiesiskais regulējums finansējuma saņēmējam iepirkumos ir 

jāpiemēro, jākonstatē, vai tas atbilst pasūtītāja definīcijai Publisko iepirkumu likuma izpratnē, 

vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja definīcijai likuma „Par iepirkumu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju vajadzībām‖ izpratnē, vai arī finansējuma saņēmēja definīcijai MK 

noteikumu Nr.65 izpratnē: 

 

Iepirkuma procedūras mērķis ir nodrošināt iepirkuma procedūras 
atklātumu, piegādātāju brīvu un taisnīgu konkurenci un valsts līdzekļu 
efektīvu izmantošanu! 
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 Pasūtītājs Publisko iepirkumu likuma izpratnē ir valsts vai pašvaldības iestāde, 

pašvaldība, cita atvasināta publiska persona vai tās institūcija, kā arī privāto tiesību 

juridiskā persona, kas vienlaikus atbilst šādiem kritērijiem: 

 ir nodibināta vai darbojas, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav 

komerciāla vai rūpnieciska rakstura, 

 atrodas valsts vai pašvaldības iestādes, pašvaldības, citas atvasinātas publiskas 

personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai šiem kritērijiem 

atbilstošas privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē (šī ietekme 

izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības vai izpildinstitūcijas locekļu 

ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šīs privāto tiesību juridiskās personas 

darbību vairāk par 50 procentiem finansē valsts, pašvaldība, cita atvasināta 

publiska persona, tās institūcija vai cita šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību 

juridiskā persona. 

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs likuma „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju vajadzībām” izpratnē ir: 

 publiskā institūcija vai publiskās institūcijas uzņēmums, kas veic šā likuma II 

nodaļā minētās darbības šā likuma II nodaļā minētajās jomās, 

 jebkurš privāto tiesību subjekts, kas veic šā likuma II nodaļā minētās darbības šā 

likuma II nodaļā minētajās jomās vai jebkurā to kombinācijā, pamatojoties uz 

īpašām vai izņēmuma tiesībām, ko piešķīrusi kompetenta iestāde uz tādu 

normatīvo vai administratīvo aktu pamata, kuru normas ierobežo darbību veikšanu 

iepriekšminētajās jomās, dodot tikai vienam subjektam vai dažiem subjektiem 

tiesības veikt darbības kādā no šīm jomām, un kas ievērojami ietekmē citu 

subjektu iespējas darboties šajās jomās. 

 Finansējuma saņēmējs MK noteikumu Nr.65 izpratnē ir jebkura persona, kura 

saskaņā ar atbildīgās institūcijas lēmumu saņem Eiropas Savienības politiku 

instrumentu, kā arī valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu līguma izpildei.. 

 

 

IEPIRKUMA PLĀNA SAGATAVOŠANA UN IESNIEGŠANA 

FONDĀ  

Finansējuma saņēmējam viena mēneša laikā no projekta līguma noslēgšanas ir jāsagatavo 

iepirkuma plāns un jāiesniedz Fondā. Fonds 20 darba dienu laikā pēc iepirkuma plāna 

saņemšanas pārbauda, vai tas ir aizpildīts saskaņā ar iepirkumu plāna paraugu un vai līguma 

priekšmets atbilst apstiprinātā projekta plānotajām darbībām, kā arī pārliecinās par to, vai ir 

izvēlēta paredzamai līgumcenai atbilstoša iepirkumu procedūra. Ja iepirkumu plānā ir 

nepieciešams veikt precizējumus, finansējuma saņēmējam iepirkuma plāns Fonda noteiktajā 

termiņā ir jāprecizē un atkārtoti jāiesniedz atkārtotai izvērtēšanai. 

 

Iepirkumu plāna aizpildīšanas laikā galvenokārt uzmanība ir jāvelta paredzamai līgumcenai 

un tai atbilstošās iepirkumu procedūras izvēlei. Paredzamā līgumcena ir nosakāma 

atbilstoši projekta iesniegumā norādītai preču/pakalpojumu iegādes izmaksu summai. Ja 

netiek piemērota līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra (ja preču/pakalpojumu 

 

Atceries! - Veicot iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 
ievēro Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātās Publisko iepirkumu 
likuma piemērošanas vadlīnijas, metodiskos ieteikumus un 
skaidrojumus, kas ir atrodami Iepirkumu uzraudzības biroja mājas 
lapā: http://www.iub.gov.lv/files/upload/VADLINIJAS_2009_0.pdf 

 

http://www.iub.gov.lv/files/upload/VADLINIJAS_2009_0.pdf
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paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 LVL vai būvdarbu paredzamā līgumcena ir 

mazāka par 120 000 LVL), iepirkuma plāns ir tas dokuments, kurā ir jānorāda iepirkuma 

priekšmets, paredzamā līgumcena un tas, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra 

netiks piemērota. 

 

Normatīvie akti nenosaka kārtību, kādā var tikt grozīta iepirkumu plānā iekļautā informācija. 

Gadījumā, ja projekta īstenošanas gaitā iepirkumu plānā ir jāveic labojumi vai grozījumi, 

ieteicams veikt tādas pašas darbības, kādas ir noteiktas jauna iepirkumu plāna iesniegšanai, 

atsevišķi norādot, ka tiek iesniegti iepirkumu plāna grozījumi. Iepirkumu plānu grozījumi ir 

pakļauti tādai pašai dokumentu aprites kārtībai un pārbaudēm kā paši iepirkumu plāni. 

 

Iepirkuma plāna aizpildīšanas piemēru lūdzam skatīt šī dokumenta beigās. 

PAREDZAMĀS LĪGUMCENAS NOTEIKŠANA UN LĪGUMA 

SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS PROCEDŪRA  SASKAŅĀ 

AR MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR.65 

Lai pareizi izvēlētos iepirkuma procedūras veidu, finansējuma saņēmējs paredzamo līgumcenu 

nosaka pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas, savukārt paredzamās līgumcenas precīza 

noteikšana ir pilnībā atkarīga no pareizas finansējuma saņēmēja vajadzību definēšanas.  

Paredzamo līgumcenu nosaka, tajā neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli, jo tas ir atšķirīgs 

dažādām preču un pakalpojumu kategorijām, kā arī var atšķirties dažādu Eiropas Savienības 

valstu starpā. 

Plānošanas gaitā finansējuma saņēmējs var veikt nelielu tirgus pētījumu vai aptauju, kuras 

rezultātā iegūtu priekšstatu par attiecīgā tirgus dalībniekiem (iespējamajiem piegādātājiem) un 

aptuveno preces vai pakalpojuma cenu amplitūdu.  

Paredzamo līgumcenu nosaka kā finansējuma saņēmēja plānoto kopējo samaksu par līguma 

izpildi. Finansējuma saņēmējs, plānojot kopējo samaksu, ņem vērā jebkuru izvēles iespēju un 

jebkurus līguma papildinājumus, t.sk., apmācību izmaksas, uzturēšanas (apkalpošanas) 

izmaksas, komisijas maksas, procentu maksājumus un citus atlīdzības veidus, ja tādi 

piemērojami konkrētajam pakalpojumam. 

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšanu reglamentē MK noteikumu Nr.65 II. sadaļa.  

 

Izvērtējot, vai iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces vai pakalpojumi, finansējuma saņēmējs 

ņem vērā preču/pakalpojumu iegādes mērķi, preču piegādes/pakalpojuma sniegšanas laiku un 

iespējamo ieinteresēto piegādātāju loku. Ņemot vērā, ka preces/pakalpojumi tiks iegādāti 

viena projekta ietvaros un iespējams vienā gada laikā, noteicošam jābūt iespējamo 

ieinteresēto piegādātāju lokam – ja preci vai pakalpojumus var sniegt/piegādāt viens 

izpildītāju loks, paredzamā līgumcena jānosaka kā kopējo šo preču vai pakalpojumu 

paredzamo cenu summu. 

 

 

 MK noteikumi Nr.65 aizliedz sadalīt iepirkuma priekšmetu daļās, 
tādējādi izvairoties no iepirkuma procedūras piemērošanas. 

 Ja iepirkuma priekšmets ir līdzīgas preces vai pakalpojumi, 
paredzamo līgumcenu nosaka kā kopējo šo preču vai 
pakalpojumu summu. 
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PIEMĒRS 

 Finansējuma saņēmējam ir nepieciešams iekārtot konsultanta darba vietu, kas sastāvētu no: 

galda, krēsla, datora, monitora, drukas ierīces, telefona sakariem, interneta, kancelejas 

precēm u.c. finansējuma saņēmējs var apvienot vienā iepirkumā funkcionāli līdzīgu preču 

iepirkumus, kuriem ir vienots piegādātāju loks (mēbeles, biroja tehnika, komunikācijas un 

internets). Tomēr finansējuma saņēmējam pašam ir jāizvērtē, vai apvienojot vienā iepirkuma 

procedūrā datoru un drukas ierīču iepirkumu, netiek pārkāptas to tirgus dalībnieku tiesības, 

kuri ir specializējušies tikai uz drukas ierīču tirdzniecību un ar datortehnikas pārdošanu 

nenodarbojas.  

 Otrs variants ir iepirkuma sadalīšana lotēs, paredzot, ka pretendents var iepirkumā pieteikties 

uz vienu vai vairākām lotēm: finansējuma saņēmējs vēlas iepirkt celtniecības materiālus: 

dēļus (20 000 Ls), gāzbetonu (22 000 Ls) un cementu (13 000 Ls). Kopējā paredzamā 

iepirkuma līgumcena sastāda 55 000 Ls. Tātad finansējuma saņēmējam visu trīs daļu 

iepirkumam jāpiemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra, neskatoties uz to, ka 

katras daļas paredzamā līgumcena ir mazāka par 50 000 Ls. Finansējuma saņēmējs 

uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu norāda, ka iepirkums ir sadalīts lotēs, kā arī to, vai 

piedāvājumus drīkst iesniegt tikai par vienu loti, vairākām lotēm. 

 

Preču vai pakalpojumu iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 50000 latu vai 

lielāka, vai būvdarbu iepirkumam, kura paredzamā līgumcena ir 120000 latu vai 

lielāka, piemēro līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru saskaņā ar MK 

noteikumu Nr.65 IV nodaļu. 

 

* Izvēloties ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu 

** Saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumu Nr.65 ―Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās 

piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem  projektiem‖ 4.sadaļu ―Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra‖ 

 

Ieteikums – Ja rodas šaubas par paredzamās līgumcenas noteikšanu un iepirkuma 

procedūras piemērošanu, ieteicams ievērot MK noteikumos Nr.65 noteiktos iepirkumu 

principus, kā arī piemērot iepirkuma procedūru, tādējādi nodrošinot lielāku atklātības 

pakāpi. 

Iepirkuma paredzamās līgumcenas noteikšana

Nav jāveic iepirkuma 
procedūra*

Jāveic iepirkuma procedūra**

Preču vai pakalpojumu paredzamā 
līgumcena mazāka par 50 000 LVL 

(bez PVN) vai būvdarbu 
paredzamā līgumcena mazāka par 

120 000 LVL (bez PVN)

Preču vai pakalpojumu paredzamā 
līgumcena lielāka par 50 000 LVL 

(bez PVN) vai būvdarbu 
paredzamā līgumcena lielāka par 

120 000 LVL (bez PVN)
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PIEMĒRS 

 

 

 

Iepirkumu plāns 
 

1. Projekta nosaukums Inovatīvie risinājumi kokogļu raţošanas procesā  

2. Līguma Nr.  KPFI - 2/100 

3. Līguma noslēgšanas datums 14.07.2010. 

4. Finansējuma saņēmējs SIA „Meža māja‖  
 

SIA „Meža māja” ir finansējuma saņēmējs MK noteikumu Nr.65 izpratnē, līdz ar to 

SIA „Meža māja”projekta ietvaros  jāveic iepikrumi saskaņā ar MK noteikumu Nr.65 

prasībām. 

 

Nr. Līguma priekšmets
1
 

Paredzamā 

līgumcena
2
 

Iepirkuma 

procedūra
3
 

Iepirkuma 

procedūras 

izsludināšanas 

termiņš 

1. Skursteņu filtru 

iegāde un uzstādīšana 

24 200 + 13 068 

= 37 268 LVL* 

 

Līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas 

procedūra netiks 

piemērota (MK not. 

Nr.65 9.punkts) 

n/a 

2. Materiālu iegāde  

saskaņā ar 

specifikāciju  

(Priekšžāvēšanas 

kameru tehnoloģiskā 

risinājuma izstrādei)  

n/a 

3. Publicitātes 

pasākumu 

nodrošināšana  

 

6 534 LVL 

 

Līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanas 

procedūra netiks 

piemērota (MK not. 

Nr.65 9.punkts) 

n/a 

 

*paredzamā līgumcena tiek noteikta kā kopējā preču un pakalpojumu paredzamo līgumcenu 

summa, jo preces un pakalpojumus var sniegt/piegādāt viens izpildītāju/piegādātāju loks. 

 

 

                                                 
1
 Preču un pakalpojumu klāsts un veicamo būvdarbu saraksts, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu 

2
 Plānotā līguma summa, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku 

3
 Plānota iepirkuma procedūra atbilstoši normatīvo aktu prasībām publiskā piepirkuma jomā vai jānorāda, ka 

iepirkuma procedūra netiks veikta. 

Atbildīgā amatpersona: 

(vārds, uzvārds) 
Jānis Bērziņš  
 

Tālrunis: 

Fakss: 

E-pasts: 

+371 22233344  

+371 66677788  

Janis.berzins@mezamaja.lv  
Paraksts:  Datums: 

(dd/mm/gggg) 

 

 

 

Zīmoga vieta: 


