
Līdz šim pre ten den ti/kan di dā ti va rē ja brī vi, bez 
fi  nan šu ie ro be žo ju miem sū dzē ties Ie pir ku mu uz-
rau dzī bas bi ro jā par pa sū tī tā ju ie pir ku mu ko mi si ju 
lē mu miem, ta ču kopš 2017. ga da 1. mar ta sa bied-
rī bām būs jā rē ķi nās ar fi  nan si ālu ie ro be žo ju mu un 
va ja dzī bu mak sāt no teik tu nau das sum mu at ka rī bā 
no kon krē tā ie pir ku ma.

Jaun ā de po zī ta sis tē ma

Kā jau teikts ie priekš, no š.g. 1. mar ta brī vī ba ap-
strī dēt ie pir ku mu re zul tā tus tiek ie ro be žo ta, kas, ne-
ap šau bā mi, sa ma zi nās ie pir ku mu ap strī dē ša nas skai-
tu, līdz ar to arī sa ma zi nās Ie pir ku mu uz rau dzī bas 
bi ro ja no slo dzi, iz ska tot ap strī dē ša nas ie snie gu mus. 

Turp māk par jeb ku ru tā da ie snie gu ma ie snieg-
ša nu, ar ku ru tiek ap strī dē ta pa sū tī tā ja vai tā ie pir-
ku mu ko mi si jas dar bī ba, būs jā sa mak sā de po zīts. 
Sa mak su va rēs veikt tri jos vei dos:
(1) ar nau das pār skai tī ju mu, 
(2) ban kas ga ran ti ju, 
(3) ap dro ši nā ša nas po li si. 

De po zīts būs jā iemak sā vai jā ies niedz līdz ar 
ie snie gu ma ie snieg ša nu Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi-
ro jā, pre tē jā ga dī ju mā ie snie gums tiks at stāts bez 
iz ska tī ša nas.

Ne pie cie šams no rā dīt, ka de po zīts ne būs jā-
mak sā tad, ja ap strī dē tas tiks ie pir ku ma pra sī bas 
(pie mē ram, no li kums vai teh nis kās spe ci fi  kā ci jas), 
kā arī ie pir ku ma pro ce dū ras pār trauk ša nas ap strī-
dē ša nas ga dī ju mā. Tā tad de po zīts fak tis ki ir vērsts 
uz ie pir ku ma re zul tā tu ap strī dē ša nu.

De po zī tam ir pa re dzē ta lik me 0,5% no pa re dza-
mās lī gum ce nas, tai pa šā lai kā no sa kot mak si mā lo 
ro be žu 15 000 EUR ap mē rā būv dar bu lī gu miem 
un 840 EUR pa kal po ju mu un pie gā des lī gu miem. 
Ja lī gum ce na ne būs no teik ta, tad par būv dar bu lī-
gu ma kon kur siem būs jā mak sā 3400 EUR, bet par 
pā rē jiem lī gu miem – 840 EUR. Sa ka rā ar mi nē to, 
vis ti ca māk, pa sū tī tā ji sāks bie žāk būv dar bu kon kur-

su no li ku mos rak stīt prog no zē ja mo lī gum ce nu, lai 
bū tu lie lā ka de po zī ta sum ma un tas sa ma zi nā tu ris-
ku kon kur sa re zul tā tu ap strī dē ša nai. 

Sa mak sā to vai ie snieg to de po zī tu va rēs at gūt 
šā dos četr os ga dī ju mos.

Pir mais ga dī jums būs tad, ja ie snie gums būs 
pa ma tots un Ie snie gu mu iz ska tī ša nas ko mi si ja aiz-
liegs slēgt ie pir ku ma lī gu ma vai vis pā rī go vie no ša-
nos vai tiks at cel ta ie pir ku ma iz beig ša na. Šeit ir 
ne pie cie šams no rā dīt uz vie nu ga dī ju mu, kad pa ma-
to ta ie snie gu ma ga dī ju mā pre ten dents/kan di dāts to-
mēr var zau dēt ie mak sā to de po zī tu. Pro ti, Pub lis ko 
ie pir ku mu li ku ma 71. pan ta ot rās da ļas 1. punkts 
pa redz ie spē ju, ka pre ten den ta/kan di dā ta ie snie-
gums var tikt at zīts par pa ma to tu, bet kon sta tē tie 
pār kā pu mi nav bi ju ši pie tie ka mi, lai aiz lieg tu slēgt 
ie pir ku ma lī gu mu. Kā pie mērs va rē tu būt ga dī jums, 
kad pre ten dents ir ne pa ma to ti iz slēgts no da lī bas 
kon kur sā, bet at tie cī gā pre ten den ta pie dā vā tā ce na 
nav zem ākā, līdz ar to tam nav iz re dzes ie gūt lī gu-
ma slēg ša nas tie sī bas. To mēr pre ten dents per so nī gu 
ap svē ru mu dēļ vē las pa nākt, lai ne pa rei zais pa sū tī-
tā ja lē mums par tā iz slēg ša nu tik tu at celts, tai pa šā 
lai kā ne vē lo ties, lai tik tu ap tu rē ta ie pir ku ma pro-
ce dū ra. Līdz šim, ie snie dzot jeb kā du ie snie gu mu 
par pār kā pu mu pro ce dū ru, pa sū tī tājs ne drīkst slēgt 
ie pir ku ma lī gu mu, ka mēr Ie snie gu mu iz ska tī ša nas 
ko mi si ja nav pie ņē mu si at tie cī gu lē mu mu. Līdz ar 
to šā di ie snie gu mi tiks ie snieg ti ār kār tī gi re ti.

Otrs ga dī jums de po zī ta at mak sai būs tad, ja ie-
snie gums tiks at stāts bez iz ska tī ša nas. Pie mē ram, ja 
Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi rojs no ie snie gu ma sa tu ra 
jau re dzēs, ka tas ir acīm re dza mi no rai dāms.

Tre šais ga dī jums būs tad, ja pa sū tī tājs būs no-
vēr sis pār kā pu mus pirms ie snie gu ma iz ska tī ša nas 
un sa ka rā ar to ie snie gums būs at saukts. Kā lie ci na 
prak se, šā di ga dī ju mi no teik ti nav bie ži un pa sū tī tā-
ji re ti kad pie krīt ie snie dzē ja ar gu men tiem.

Ce tur tais un pē dē jais ga dī jums, kad de po zīts 
ir jā at griež, ir tad, ja tie sa ar sprie du mu ir uz de vu si 

De po zī tu sis tē ma
ie pir ku mu re zul tā tu 
ap strī dē ša nas ga dī ju mos

Saei ma 2016. ga da 15. de cem brī bei dzot pie ņē ma il gi ta pu šo un 
sen gai dī to jaun o Pub lis ko ie pir ku mu li ku mu, ku rā, ci tu jau ni nā ju mu 
star pā, ir ie vies ta de po zī ta sis tē ma at tie cī bā uz no teik tu ie snie gu mu 
ie snieg ša nu Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi ro jā. 
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de po zī tu at griezt. Šis ga dī jums no teik ti pa lie li nās 
Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi ro ja Ie snie gu mu iz ska tī ša-
nas ko mi si jas lē mu mu, ar ku ru ie snie gu mi būs at zī ti 
par ne pa ma to tiem, pār sū dzī bu Ad mi nis tra tī va jā ra-
jo na tie sā, jo ie snie gu ma no rai dī ša nas ga dī ju mā tas 
būs vie nī gais veids, kā pa nākt de po zī ta at grie ša nu. 
Grū ti teikt, vai tas bū tis ki pa lie li nās tie sā ie snieg to 
pie tei ku mu skai tu, skaid rī ba būs ti kai 2018. ga dā, 
kad būs ap ko po ta tie su sta tis ti ka.

De po zīts ir vērsts uz to, lai ie ro be žo tu ne pa ma-
to tu ie snie gu mu ie snieg ša nu, kas ka vē ie pir ku ma 
lī gu mu no slēg ša nu un bu dže ta lī dzek ļu sav lai cī gu 
ap gu vi. Skaidrs, ka de po zīts at tu rēs arī pa ma to tu 
ie snie gu mu ga ta vo ša nu un ie snieg ša nu, jo ne vien-
mēr var vien no zī mī gi iz vēr tēt iz re dzes uz va rēt. 
Ma nu prāt, de po zīts ne sa mē rī gi ie tek mēs to pre ten-
den tu/kan di dā tu kon sti tu ci onā lās tie sī bas, ku rus 
pa sū tī tājs būs at zi nis par ne at bil sto šiem kon kur sa 
pra sī bām un ku ri vē lē tos ap strī dēt šā du pa sū tī tā ja 
lē mu mu. Šo brīd li kums pre ten den tus/kan di dā tus, 
kas cī nās pret sa vu iz slēg ša nu un ku ru pie dā vā jums 
ir kon ku rēt spē jīgs, pie lī dzi na tiem pre ten den tiem 
/kan di dā tiem, kas at bilst vi sām kon kur sa pra sī bām 
un kas ap strīd ti kai lī gu ma tie sī bu pie šķir ša nu uz-
va rē tā jam. Kār tī bā, kas bi ja pie dā vā ta sā kot nē jā 
val dī bas li kum pro jek tā, šķiet, bi ja sa mē rī gā ka un 
ma zāk ie ro be žo jo ša.

Pa re dzams, ka līdz ar de po zī ta sis tē mas ie vie-
ša nu pas tip ri nā sies arī pre ten den tu/kan di dā tu 
pra sī bas pret ju ri dis ko pa kal po ju mu snie dzē jiem 
no vēr tēt un ga ran tēt iz re dzes ie snie gu ma ap mie ri-
nā ša nai Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi ro ja Ie snie gu mu 
iz ska tī ša nas ko mi si jā. Līdz šim sa bied rī bas ris kē ja 
ti kai ar sa mak sā to at lī dzī bu ju ri dis ko pa kal po ju mu 
snie dzē jam, turp māk ris kēt nāk sies arī ar ie mak sā to 
de po zī ta sum mu, tā pēc sa bied rī bas vē lē sies rū pī gāk 
vēr tēt sa vas iz re dzes uz va rēt strī dā.

Val dī bas pie dā vā tā kār tī ba

Ne pie cie šams no rā dīt, ka dar ba gru pas iz strā dā-
tais un val dī bas ap stip ri nā tais Pub lis ko ie pir ku mu Fo
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li kum pro jekts, kas ti ka ie sniegts Saei mā, bū tis ki 
at šķī rās no iz slu di nā tā li ku ma va ri an ta.

Sā kot nē ji val dī ba ne vē lē jās ie ro be žot pil nī bā 
vi sus ie snie gu mus, kas tik tu ie snieg ti Ie pir ku mu 
uz rau dzī bas bi ro jā, bet ļaut kat ram pre ten den tam/
kan di dā tam div pa dsmit mē ne šu pe ri odā ie sniegt 
vis maz vie nu ie snie gu mu, ne mak sā jot par to de po zī-
tu. Pro ti, iz vei dot de po zī ta sis tē mu tā, lai tā ne skar-
tu tos pre ten den tus/kan di dā tus, kas ne rī ko jas ļaun-
prā tī gi un ku ru mēr ķis ir pa tie si pa nākt tais nī gu 
lē mu mu. Sis tē ma bū tu bi ju si vēr sta pret tiem, kam 
ap strī dē ša na kļu vu si jau par sa va vei da „spor tu”.

Li kum pro jekts pa re dzē ja, ka de po zīts jā mak sā ti-
kai tad, ja ie snie gu ma ie snieg ša nas brī dī ie priek šē jā 
div pa dsmit mē ne šu pe ri odā pre ten dents/kan di dāts 
ir ie snie dzis vis maz vie nu ne pa ma to tu ie snie gu mu. 

Saei mas ko mi si jās dis ku si ja bi ja par ie snie gu mu skai-
tu, no ku ra sā kot bū tu pie mē ro jams de po zīts, pro ti, 
viens vai di vi ie snie gu mi. Jā no rā da, ka Saei mas Ju ri-
dis kais bi rojs uz ska tī ja, ka di vu ie snie gu ma sliek šņa 
no teik ša na va rē tu būt sa mē rī gāks lī dzek lis.

No prak ses vei do ša nas vie dok ļa li kum pro jek tā 
pa re dzē tā sis tē ma no teik ti bū tu bi ju si la bā ka, jo do-
tu ie spē ju Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi ro jam vai rāk 
iz ska tīt arī tā dus ga dī ju mus, kur at bil de nav vien-
no zī mī ga. Šo brīd, kad ie snie dzējs nav līdz ga lam 
pār lie ci nāts par ie snie gu ma pa ma to tī bu, de po zī ta 
esa mī ba no teik ti ne mu di na vi ņu pie ņemt lē mu mu 
par ie snie gu ma ie snieg ša nu. Sa vu kārt li kum pro-
jek tā ie strā dā ta jā kār tī bā, vis ti ca māk, ie snie dzējs 
ne šau bī tos un ie snie gu mu ie snieg tu. Tā pat sva rī gi 
sa prast, ka prak si vei do ne ti kai pa ma to tie ie snie gu-
mi, bet arī ne pa ma to tie ie snie gu mi, jo lē mu mi par 
šā diem ie snie gu miem kal po kā zi ņa pā rē jiem.

Ie skats vēs tu rē

Mē ģi nā jums ie viest de po zī ta sis tē mu ie pir ku-
mos jau ir bi jis 2009. ga dā, kad Saei mā ti ka pie ņem-
ti gro zī ju mi Pub lis ko ie pir ku mu li ku mā, ie vie šot 
jaun u 83.2 pan tu – „Ie snie gu ma no dro ši nā jums”. 
Diem žēl to reiz mē ģi nā jums bi ja ne veik smīgs un 
mi nē tie gro zī ju mi ti ka at cel ti Sa tver smes tie sā.

Sa tver smes tie sa ar sa vu sprie du mu lie tā 
Nr. 2009–77–01 at zi na, ka no dro ši nā ju ma sis tē-
mas ie vie ša nai ir le ģi tīms mēr ķis, jo šā da sis tē ma 
no dro ši na pub lis kā ie pir ku ma pro ce dū ras āt ru mu 
un efek ti vi tā ti un ma zi na ap zi nā ti ne pa ma to tu ie-

snie gu mu skai tu. 
Tā pat Sa tver smes tie sa iz cē la īpa šo Ie pir ku mu 

uz rau dzī bas bi ro ja lo mu, ap stip ri not, ka tie sī bas vēr-
sties ar ie snie gu mu Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi ro jā 
ir vie nī gais efek tī vais pa sū tī tā ja lē mu mu un rī cī bas 
ap strī dē ša nas lī dzek lis. Šā dā kon tek stā Sa tver smes 
tie sa no tei ca, ka ār kār tī gi sva rī gi ie vē rot sa mē rī gu-
mu, jo, ne sa mē rī gi ie ro be žo jot ie spē jas ap strī dēt lē-
mu mus un sa ma zi not ie snieg to ie snie gu mu skai tu, 
ne tiek no dro ši nāts li kum de vē ja mēr ķis – vei ci nāt 
ie pir ku ma pro ce dū ras efek ti vi tā ti.

Ie snie gu ma no dro ši nā jums ti ka at celts ti kai 
vie na ie mes la dēļ – at bil sto ši at cel ta jam 83.2 pan-
tam bi ja ie spē jams ie sniegt ie snie gu mu un tad to 
at saukt līdz iz ska tī ša nai pēc bū tī bas, ne ris kē jot ar 
ie mak sā to no dro ši nā ju mu.

Pie ņem ta jā jaun ajā Pub lis ko ie pir ku mu li ku mā 
mi nē tais Sa tver smes tie sas no rā dī tais trū kums ir la-
bots un ie snie gu ma at sauk ša na bez jeb kā da pa ma ta 
fak tis ki no zī mē tu ie mak sā tā de po zī ta zau dē ša nu.

Sa tver smes tie sa 2010. ga dā ne vēr tē ja no dro ši-
nā ju ma ap mē ra at bil stī bu Sa tver smei, jo sum mas 
ne bi ja ie tver tas li ku ma tek stā un tās no tei ca Mi-
nis tru ka bi ne ta no tei ku mi. Sa lī dzi not 2009. ga dā 
Mi nis tru ka bi ne ta no teik tās no dro ši nā ju ma sum-
mas ar jaun ā Pub lis ko ie pir ku mu li ku ma 70. pan tā 
no teik ta jām de po zī ta sum mām, bū tis ki at šķi ras ti-
kai sum mas, kas pie mē ro ja mas pie gā des un pa kal-
po ju mu ie pir ku mu lī gu mu ga dī ju mos. Pro ti, 2009. 
ga dā būv dar biem mak si mā lā no dro ši nā ju ma sum-
ma bi ja 14 228 EUR  (ta gad – 15 000 EUR), bet 
pie gā dēm un pa kal po ju miem – mak si mā lā sum ma 
bi ja 1422 EUR (ta gad 840 EUR).

Se ci nā ju mi

Saei mas pie ņem tā de po zī ta sis tē ma, kas stā sies 
spē kā no 2017. ga da 1. mar ta, ne ar ko īpa šu ne-
at šķi ras no 2009. ga dā pie ņem tās ie snie gu ma no-
dro ši nā ju ma sis tē mas. Saei ma ir no vēr su si ti kai to 
trū ku mu, uz ko Sa tver smes tie sa tie ši no rā dī ja sa vā 
sprie du mā. Sa tver smes tie sa 2010. ga dā ne va rē ja 
vēr tēt no dro ši nā ju ma sum mu sa mē rī gu mu, jo tās 
bi ja no teik tas Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mos, kas 
ne ti ka ap strī dē ti ar kon sti tu ci onā lo sū dzī bu.

La sot Sa tver smes tie sas sprie du mu, šķiet, ka tie-
sa ir cen tu sies pa teikt, ka nav jā cī nās ar ie snie gu-
mu ie snieg ša nu, bet gan jā mā ca pa sū tī tā ji pa rei zi 
plā not ie pir ku mus – ie plā no jot arī ap strī dē ša nu 
Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi ro jā. 

Ņe mot vē rā, ka ie snie gu ma ie snieg ša na Ie pir ku-
mu uz rau dzī bas bi ro jā ir vie nī gais efek tī vais pa sū tī-
tā ja lē mu mu un rī cī bas ap strī dē ša nas lī dzek lis, kā 
arī tas efek tī vi la bo kļū das ie pir ku mos, tā dā vei dā 
no vēr šot val stij ne ga tī vas fi  nan si ālas se kas, un ne pa-
ma to tu ie snie gu mu ga dī ju mos no teik ti pa lie li nā sies 
tie sas slo dze, Sa tver smes tie sai va rē tu būt pa mats 
vēr tēt, vai no teik tais de po zī ta sum mas sliek snis nav 
ne sa mē rī gi augsts un, pie mē ram, vai tas ne sa mē rī gi 
neie ro be žo to pre ten den tu/kan di dā tu tie sī bas, kas 
vē las ap strī dēt sa vu iz slēg ša nu no kon kur sa.

Materiāls tapis
sadarbībā ar

Tā pat sva rī gi sa prast, ka prak si 
vei do ne ti kai pa ma to tie ie snie gu mi,
bet arī ne pa ma to tie ie snie gu mi, jo 
lē mu mi par šā diem ie snie gu miem 
kal po kā zi ņa pā rē jiem.


