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Vai kāds slīkst? 

Citi ‘glābēji’:  

• ZM, VARAM un EM iesaiste 

→ EM ieteikumi pretendentu atlases prasību un 
piedāvājumu izvēles kritēriju izvirzīšanai, 
veicot iepirkumu procedūru būvdarbu jomā 
(2012) 

• IUB aktivitātes 
 

 

 

Slīcēju glābšana ir 

pašu slīcēju rokās 
 

ˮ 

ILFS UN PETROVS, “DIVPADSMIT KRĒSLI” 



Nozaru iesaistes vēsture (2008 – 2014)* 

Kopš 2008 2010 2012 

IUB organizēti semināri ar industrijas 

ekspertu dalību (būvdarbu, apdrošināšanas 

un IT industrijas iesaiste) 

Nozaru organizāciju ieteikumu sadaļa IUB 

mājaslapā 

Labās prakses vadlīnijas iepirkumiem IT jomā 

(LIKTA, LATA), ieteikumi pārtikas produktu un 

ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem (ZM 

sadarbībā ar NVO) 

 

Nozaru ekspertu konsultatīvās padomes 

izveide 

2013 2014 

Komercbanku asociācijas vadlīnijas garantiju, 

izziņu un apliecinājumu izmantošanai 

publiskos iepirkumos 

Vadlīnijas iepirkumiem farmācijas jomā (Zāļu 

lieltirgotāju asociācija un aptieku īpašnieku 

asociācija), atjaunotas labās prakses 

vadlīnijas IT iepirkumiem 

 

Vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšanai 

(IUB sadarbībā ar Nozaru ekspertu 

konsultatīvo padomi) * Avots  – IUB gada pārskati 



Nozaru iesaistes vēsture (2015 - 2017)* 

2015 2016 2017 

Ieteikumi apsardzes pakalpojumu veikšanai 

(Drošības nozares kompāniju asociācija) 

 

Ieteikumi jaunu un lietotu automobiļu 

piegādes un nomas (pilna servisa) 

iepirkumos (Auto asociācija) 

 

Ieteikumi iepirkumiem elektromateriālu (LED 

apgaismojuma) jomā (Elektromateriālu 

tirgotāju asociācija) 

 

Metodiskie materiāli administratīvo īpašumu 

apsaimniekošanas un uzkopšanas iepirkumu 

veicējiem (Latvijas Profesionālās uzkopšanas 

un apsaimniekošanas asociācija) 

 

Ieteikumi apdrošināšanas pakalpojumu 

iepirkumiem (Latvijas apdrošinātāju 

asociācija) 

Asociāciju dalība diskusijās par saimnieciski 

visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas 

kritērijiem 

Vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma noteikšanai būvniecības, kā arī 

P&B iepirkumos (Latvijas būvuzņēmēju 

partnerība) 

* Avots  – IUB gada pārskati 



Nozaru ekspertu konsultatīvā padome 

Mērķis - veicināt IUB un nozaru organizāciju sadarbību metodiskā atbalsta sniegšanā 
pasūtītājiem un piegādātājiem 

 

Darba grupas kopš 2012. gada: 

 

būvdarbu un projektēšanas 

jomā  

 

 

apdrošināšanas 

pakalpojumu jomā 

 

finanšu pakalpojumu 

iepirkumu jomā 

par kompensējamo 

medikamentu iegādi 

auto nomas iepirkumiem par pārtikas un ēdināšanas 

pakalpojumu iepirkumiem 

par uzkopšanas un 

apsaimniekošanas 

pakalpojumu iepirkumiem 

par ceļojumu un 

komandējumu pakalpojumu 

iepirkumiem 



Iepirkumu apjomi pa nozarēm (EUR)⃰ 

32% 

9% 

7% 6% 
5% 

5% 

4% 

32% 

Celtniecības darbi - 32% 

cpv - 9% 

Naftas produkti, degviela,  elektroenerģija un pārējie 
enerģijas avoti - 7% 

Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās 
higiēnas preces - 6% 

Lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības, 
akvakultūras un biškopības pakalpojumi - 5% 

Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai - 5% 

Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi - 4% 

Pārējie - 32% 
* Avots  – IUB mājaslapa 



Nozaru aktivitātes pieaugums (1) 

• Ekonomikas, sabiedrības un industriju briedums 

• Aktivizēšanās katalizatori: 

 

• saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iznākšana priekšplānā 

 

 

 

 

 

• piegādātāju iesaiste pirms iepirkuma izsludināšanas – konsultācijas, tostarp apspriede (PIL 18. 
panta 2. un 3. daļa, SPSIL 22. panta 2. un 3. daļa), ar to saistītās iespējas un riski 

 

 

ˮ Pasūtītājam nepieciešamā kompetence, kad tas vērtē saimniecisko izdevīgumu, ir daudzkārt 

lielāka, nekā tad, ja tas vērtē viszemāko cenu. 

D.GAILE, ŽURNĀLA “IEPIRKUMI” 2017. GADA DECEMBRA NUMURS 



Nozaru aktivitātes pieaugums (2) 

• IUB 2017.-2019. gada stratēģija 

 

 

 

 

• IUB interesi izrādījušas: 

 

 

 

 

 

• vairums publicēto ieteikumu atjaunošanas procesā 

 

2017 2018 2019 

Ieteikumu un vadlīniju izstrādāšana sadarbībā 

ar Nozaru ekspertu konsultatīvo padomi 
2 3 5 

Latvijas Reklāmdevēju 

asociācija 

Latvijas Atkritumu 

saimniecības asociācija 

Darba drošības  

nozare 



Ieteikumu saturs 

• nozarei specifisku kvalifikācijas prasību identificēšana (P. sertifikātu esamība) 

• informācija par cenas veidošanos mehānismu nepamatoti lētu piedāvājumu novēršanai 

• rekomendējamās tehniskās specifikācijas prasības 

• ieteicamais nodrošinājuma un atbildības apmērs 

• biežāk sastopamās nepamatotās prasības, tostarp neatbilstība nozares regulējumam, un 
ieteikumi to novēršanai 

• rekomendācijas par procesu (P. drošības sistēmu audits pirms apsardzes pakalpojumu 
iepirkuma; pārbaudes uzdevuma gaita; atklāts konkurss kā optimālā procedūra, ņemot 
vērā nozares izmēru; procedūras nosaukums un CPV kodi)  

• vērtēšanas kritēriji  

• vērtēšanas kritēriju īpatsvars 



Ieteikumu kvalitāte 

Kvalitāte un apjoms atkarīgi no: 

 

• nozares komplicētības (P. IT un būvniecības jomas ieteikumi) 

 

No “žēlabu” vēstules IUB līdz glītām detalizētām rokasgrāmatām, pilna apjoma iepirkuma procedūras 
dokumentiem un reģionālas izglītošanas kampaņām 

 

• nozares vēlmes un spējām investēt izstrādē 

 

Pašu spēki vai ārpakalpojumi: ZAB un institūtu atbalsts (P. Meža un koksnes produktu pētniecības 
un attīstības institūts) 

 

 



Ieteikumu spēks 

Ne IUB vai citu valsts iestāžu, ne nozaru vadlīnijām, rekomendācijām un ieteikumiem nav 
saistoša rakstura. Vadlīnijas saistošas izdevējai-iestādei, bet ne privātpersonai. 

 

 

 

ˮ Iepirkumu uzraudzības birojs iesaka izmantot piedāvāto informāciju kā palīglīdzekli attiecīgo 

iepirkumu organizēšanā. 

IUB MĀJAS LAPA, https://www.iub.gov.lv/lv/node/179 

ˮ Ieteikumi izstrādāti Latvijas Apdrošinātāju asociācijā un saskaņoti ar Iepirkumu uzraudzības biroju 

un ir piemērojami Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma ietvaros. [...] 

Ieteikumi izmantojami kā palīglīdzeklis apdrošināšanas pakalpojumu iepirkumu dokumentācijas 

sagatavošanai un tiem ir rekomendējošs raksturs. 

LATVIJAS APDROŠINĀTĀJU ASOCIĀCIJAS  

IETEIKUMI APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMU IEPIRKUMIEM, 2011 

 

https://www.iub.gov.lv/lv/node/179


Riski (1) 

„Āzis par dārznieku”? 

Rekomendēts LEMTA izdots sertifikāts par LED apgaismojuma montāžas un tehnoloģijas apmācību 
kursa pabeigšanu vs. apgalvojums, ka LED apgaismojuma ne ar ko neatšķiras no tradicionālā 
apgaismojuma montāžas; drošu elektromateriālu reģistrs – nefunkcionējošs?  

Tūrisma aģentu asociācijas vadlīnijas ceļojumu pakalpojumu iepirkumiem (tiek saskaņotas?) 

• pakalpojuma maksas īpatsvars pret iepirkuma apjomu (5%)  

• pakalpojuma kvalitāte (50%) – apakškritēriji: piedāvātais pakalpojumu klāsts un servisa līmenis, 
pakalpojumu izmantošanas ērtums, u.c. 

• pārbaudes uzdevumu izpilde (30%) 

• pretendenta pieredzes apraksts (15%) 

 

ˮ 



Riski (2) 

• viedokļu un iespēju dažādība 

• vairākas asociācijas nozarē 

• mazo uzņēmumu kapacitātes ierobežojumi 

• nepieciešamība veikt periodiskas izmaiņas, kas atspoguļo normatīvo aktu un prakses 
attīstību 

• konkurences ierobežojumi  

• standartizācijas nolīgumi 

→ Standartizācijas nolīgumu galvenais mērķis ir to tehnisko vai kvalitātes prasību noteikšana, kurām var 
atbilst pašreizēji vai turpmāki produkti, ražošanas procesi, pakalpojumi vai metodes 

Pamatnostādnes par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta piemērojamību horizontālās 
sadarbības nolīgumiem 

• informācijas apmaiņa 

• kolektīvs boikots 

 

 



Ārvalstu labās prakses pārņemšana un 
ieteikumu pāraugšana par standartiem? 

Paturot prātā nepieciešamību dot priekšroku Latvijas 
nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem, 
u.tml., kā arī paredzēt ekvivalentu standartu atzīšanu 

Turpmāka attīstība 

British Standard BS 8534 – Construction Procurement Policies, 

Strategies and Procedures 

Igaunijas standarts “Procurement documents for property 

maintenance and their preparing guide” 

 

“Caurredzamas procedūras vienas pašas nespēj nodrošināt iepirkumu tirgu atvēršanu, ja 

tehniskās specifikācijas, kas tiek izmantotas iepirkuma procedūrās, ir faktiski 

diskriminējošas. Tādēļ standartu izmantošanai ir kritiska loma, lai nodrošinātu jebkādu 

pasākumu, kuri ir saistīti ar publisko iepirkumu tirgu atvēršanu [...]” 

EIROPAS STANDARTIZĀCIJAS KOMISIJA  



Slīcēju glābšana ir 
pašu slīcēju rokās 
ILFS UN PETROVS, “DIVPADSMIT KRĒSLI” 
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+371 6720 1800  

dace.silava-tomsone@cobalt.legal  

 

 



Paldies! 


