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1. Pašvaldības SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”  Iepirkuma komisijas 

nolikums (turpmāk tekstā – Nolikums) nosaka kārtību, kādā tiek izveidota SIA  

“Mārupes komunālie pakalpojumi”  (turpmāk tekstā – MKP) Iepirkuma komisija un 

kādā tiek organizēts tās darbs.  

2. MKP izveido divas Iepirkuma komisijas, kas  nodrošina iepirkumu veikšanu 

MKP vajadzībām saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – PIL) un 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums (turpmāk – SPSIL). 

3. PIL un SPSIL Iepirkuma komisiju izveido valde ar rīkojumu uz  laika periodu 

no 1.janvāra līdz 31.decembrim, ieceļot Iepirkuma komisijas priekšsēdētāju katrā 

komisijā. Rīkojums par PIL un SPSIL Iepirkuma komisiju  sastāvu nākamajam gadam 

tiek pieņemts līdz 15.decembrim.  

4. PIL un SPSIL Iepirkuma komisija sastāv no vismaz 3 locekļiem. Ja iepirkuma 

paredzamā līgumcena ir lielāka par 1 000 000 euro, iepirkuma komisija sastāv no  

vismaz pieciem locekļiem.  PIL Iepirkuma komisijas loceklis ar iecelšanas brīdi kļūst 

par amatpersonu, par ko Finanšu un grāmatvedības nodaļa ziņo Valsts ieņēmumu 

dienestam ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc attiecīga rīkojuma izdošanas.  

5. PIL un SPSIL Iepirkuma komisija savā darbībā ir neatkarīga un rīkojas saskaņā 

ar Nolikumu, PIL, SPSIL  un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, nodrošinot piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem. 

6. PIL un SPSIL Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada iepirkuma 

komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada 

iepirkuma komisijas sēdes. Katras Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja pienākumus tā 

prombūtnes laikā pilda iepirkuma komisijas loceklis, kuru attiecīga iepirkuma komisija 

ievēl šo pienākumu pildīšanai.  



  

7. PIL un SPSIL Iepirkuma komisija darbojas un lēmumus pieņem sēdēs, kuras tiek 

protokolētas. Sēdi protokolē attiecīgas  iepirkuma komisijas loceklis, saskaņā ar 

attiecīgas iepirkumu komisijas priekšsēdētāja norādījumiem. Katras sēdes protokolu 

paraksta iepirkuma komisijas locekļi, kuri piedalījās attiecīgā sēdē.  

8. PIL un SPSIL Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vismaz divas 

trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. PIL un SPSIL Iepirkuma 

komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja PIL un SPSIL iepirkuma 

komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir attiecīgas Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja balss.  

9. PIL un SPSIL Iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt iepirkuma komisijas 

darbā ekspertus. 

10. PIL un SPSIL Iepirkuma komisijas locekļiem un ekspertiem ir pienākums 

parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir 

ieinteresēti konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir saistīti 

ar tiem PIL 25. panta pirmās daļas vai SPSIL  30.panta pirmās daļas izpratnē. PIL un 

SPSIL Iepirkuma komisijas locekļi apliecinājumu paraksta dienā, kad tiek iekļauti 

iepirkuma komisijas sastāvā, bet dienā, kad tiek atvērti pretendentu iesniegtie 

piedāvājumi, iepirkuma komisijas locekļi mutiski apliecina šajā punktā minēto apstākļu 

neesamību, par ko tiek veikta atzīme iepirkuma protokolā. Eksperti dienā, kad uzsāk 

pildīt eksperta pienākumus, paraksta šajā punktā minēto apliecinājumu. Apliecinājums 

parakstāms atbilstoši PIL, SPSIL  un Nolikuma  pielikumam.  

11. Ja kādā no iepirkuma veikšanas posmiem tiek konstatēts, ka attiecībā uz kādu 

no PIL un SPSIL iepirkuma komisijas locekļiem ir attiecināmi tādi apstākļi, kuru dēļ 

varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta kandidāta vai pretendenta izvēlē vai 

darbībā vai ka viņš ir saistīts ar tiem PIL 25. panta pirmās daļas vai SPSIL 30.panta 

pirmās daļas izpratnē, tā pienākums ir atkāpties no attiecīgas  iepirkuma komisijas 

locekļa pienākumu pildīšanas, informējot par tādiem apstākļiem komisiju. Šis 

Nolikuma punkts ir attiecināms arī uz ekspertu, kurš ir iesaistīts attiecīgas  iepirkuma 

komisijas darbā. 

12. Ja, saskaņā ar Nolikuma 11.punktu, kāds no PIL un SPSIL Iepirkuma komisijas 

locekļiem ir atkāpies no pienākumu pildīšanas, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, 

izvērtējot nepieciešamību,  ierosina  valdes loceklim veikt izmaiņas iepirkuma 

komisijas sastāvā, ja nav iespējams izpildīt Nolikuma 8.punktā atrunātās minimālas 

prasības lēmumu pieņemšanai. 

13. PIL un SPSIL Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs ir tiesīgs pārbaudīt 

nepieciešamo informāciju publiski pieejamajās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos 

avotos, saskaņā ar PIL un SPSIL  noteikumiem, un iepazīstināt ar to attiecīgu iepirkuma 

komisiju. 

14. PIL un SPSIL Iepirkuma komisijai ir tiesības pārtraukt iepirkumu un nepiešķirt 

līguma slēgšanas tiesības, ja tam ir objektīvs pamatojums. Par pamatojuma objektivitāti 

lemj attiecīga  iepirkuma komisija, pēc tā pieņemšanas par lēmumu  nekavējoties 

informējot valdi.  

15. PIL un SPSIL Iepirkuma komisijas locekļi ir atbildīgi par iepirkumu norises 

ietvaros pieņemto lēmumu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

16. Par iepirkuma dokumentu saņemšanu, glabāšanu atbild attiecīga 

Iepirkuma komisija.  PIL un SPSIL Iepirkuma komisijas sagatavotu izejošo 

korespondenci paraksta attiecīgas  iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, to 

noformē uz MKP veidlapas un reģistrē saskaņā ar MKP  nomenklatūru.  PIL un 

SPSIL Iepirkuma komisijai adresēto korespondenci  reģistrē atsevišķā reģistrā 



  

(PIL un SPSIL  atsevišķi) un piešķir ierobežotas pieejamības informācijas 

statusu.  

17. Beidzoties PIL un SPSIL Iepirkuma komisijas pilnvarojuma termiņam, 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs, kurš  zaudē PIL un SPSIL Iepirkuma komisijas 

priekšsēdētāja pilnvaras saskaņā ar Nolikuma 3.punktu,  nodrošina PIL un SPSIL 

Iepirkuma komisijas pārziņā esošās lietvedības nodošanu PIL un SPSIL Iepirkuma 

komisijas priekšsēdētājam, kurš iegūst šīs pilnvaras nākamajā periodā  saskaņā ar MKP 

valdes rīkojumu. Lietvedība tiek nodota ar pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā 

līdz dienai, kad PIL un SPSIL Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs sāk pildīt amata 

pienākumus. Minētais punkts tiek piemērots arī gadījumos, kad PIL un SPSIL 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājam beidzas amata pilnvaras attiecīgas Iepirkuma 

komisijas pilnvarojuma termiņa spēkā esības laikā. 

 

 

Valdes locekle       D.Šveide  

  



  

Iepirkuma komisijas nolikuma Nr.6/2019 

pielikums 

Apliecinājums 

SIA  “Mārupes komunālie pakalpojumi”  iepirkuma komisijas locekļu apliecinājums, 

ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka pastāv ieinteresētība konkrēta kandidāta vai 

pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka ir saistība ar tiem.  

Parakstot šo apliecinājumu, apliecinu, ka, būdams iepirkumu komisijas loceklis, 

darbošos tikai savu pilnvaru ietvaros, nenonākot interešu konfliktā:  

1. Apņemos līdz konkrētu iepirkuma rezultātu paziņošanai neizpaust jebkādu informāciju 

par piedāvājumu saturu un vērtēšanas procesu. 

2. Apliecinu, ka visa konfidenciālā informācija, kas nonāks komisijas locekļu rīcībā 

iepirkuma laikā, tiks izmantota tikai piedāvājumu vērtēšanai. 

3. Uzsākot pildīt iepirkuma komisijas locekļa pienākumus, apņemos atkāpties no 

iepirkuma komisijas locekļa amata pildīšanas konkrētā iepirkuma ietvaros, ja 

izrādīsies, ka esmu: 

3.1. juridiskās personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – pašreizējais vai 

bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs vai biedrs un ja šī saistība 

ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā; 

3.2. juridiskās personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – akcionāra, kuram 

pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka vai amatpersonas tēvs, māte, 

vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, 

pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk – radinieks); 

3.3. fiziskās personas – kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja – radinieks; 

3.4. ja, kandidāts vai pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai 

juridiskās personas, ar kurām ir šī apliecinājuma 3.1., 3.2. un 3.3.punktā minētā 

saistība. 

 

Datums Paraksts Vārds, uzvārds 

   

   

 

 

 
 


