
Iepirkumu principi  

(corporate procurement policy) 

AS „RĪGAS SILTUMS” iepirkumu politika kā uzņēmuma ilgtspēju 

veicinošs faktors 

AS „RĪGAS SILTUMS” iepirkumu politiku nosaka skaidri un atklāti iepirkumu 

konkursu atlases kritēriji, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus 

visiem potenciālajiem sadarbības partneriem.  

 

AS „RĪGAS SILTUMS” iepirkumu politikas pamats ir  izmaksu  efektivitāte, 

iepirkto produktu  kvalitāte, drošība  un videi draudzīgi risinājumi.  

 

AS „RĪGAS SILTUMS”  iepirkumu politika  garantē  uzņēmēju -  biznesa 

partneru  godīgu izvēli  balstoties uz šādiem  kritērijiem: 

 

1. Godīga, atklāta, vienlīdzīgi pieejama konkurence, iepirkumu procesa  

caurskatāmība, taisnīgums, saprotamība, godprātība 

Iepirkumi notiek pēc augstākajiem  godīguma, caurskatāmības, atklātības, 

atbildības, taisnīguma  un ētikas principiem, izslēdzot interešu konfliktu 

iespējamību. Kritērija īstenošana notiek saskaņā ar  AS „RĪGAS SILTUMS” 

valdes 15.01.2014. sēdes apstiprināto  „AS „RĪGAS SILTUMS” pretkorupcijas 

pasākumu organizatoriskais plāns laika periodam no 15.01.2014.līdz 

15.01.2017.” (lēmums Nr.11).  

 

2. Ekonomiskā efektivitāte    

Iepirktās preces/pakalpojumus raksturo konkurētspējīga cena, efektivitāte, 

lietderīgums, produkta vērtības un cenas optimāla attiecība.  

Lietderīgāka finanšu līdzekļu izmantošana tiek panākta ar piedāvājumu 

kompleksu izvērtēšanu atbilstoši preces/pakalpojuma ekspluatācijas  

izdevumiem un ieguvumiem ilgtermiņā.  Iepriekšējā gadsimtā iepirkumus 

noteicošo domāšanu „katram gadījumam” (kas nozīmē ilgas dīkstāves un 

augstas izmaksas)  mēs mainam uz citu konceptu, proti: iepirkumus 



motivējošu domāšanu  „īstajā laikā” (preces vai pakalpojumu piegādes 

nosacījumi īstajā laikā un tikai tik ilgi, kamēr pēc tiem ir  vajadzība).  

 

3. Drošība un kvalitāte  

Saimnieciski izdevīgākā iepirkuma izvēlē būtiska uzmanība tiek pievērsta 

produkta drošības un kvalitātes atbilstības parametriem, to nodrošinājuma 

garantijām un sadarbības partnera atbildībai par preces vai pakalpojuma 

kvalitāti. 

 

4. Videi draudzīgi risinājumi  

Iepirkumos tiek paredzēti kritēriji priekšrocībām tādam tehnoloģisko procesu 

nodrošinājumam, kurā iestrādāta maksimāla izvairīšanās  no papildus 

enerģijas patēriņa, kur panākts vides piesārņojuma un siltumnīcas efekta 

izraisošu izmešu emisijas samazinājums.  

AS „RĪGAS SILTUMS” apzinās savu atbildību un iespējas izmantojot  „zaļo 

iepirkumu”  sniegt ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu nelabvēlīgo procesu  

mazināšanai.   

5. Tiesiskuma respekts un strikta normatīvo aktu ievērošana 

Iepirkumu process notiek atbilstoši  likuma burtam un garam. Preču un 

pakalpojumu piegādes, servisa u.c. nosacījumus  reglamentē rūpīgi izstrādāta 

un  konkrētajai situācijai  adaptēta iepirkumu procedūru dokumentācija un  

noslēgtie līgumi, tādējādi garantējot tiesiskus un nepārprotamus sadarbības 

nosacījumus . 

AS „RĪGAS SILTUMS”, respektējot tiesiskumu visās komercdarbības jomās, 

pieprasa uzņēmējiem to mītnes valstīs noteikto normatīvo aktu izpildes un 

nodokļu nomaksas izpildes apliecinājumus. 

 

6. Pēcpārdošanas servisa  nodrošinājums 

Iepirkuma procesā tiek iekļauts prasību komplekss par konkurētspējīgas un 

situācijai adaptētas  piegādes un pēcpārdošanas servisa nodrošinājumu: 

piegādes termiņu  un nosacījumu (piegāde nepieciešamajā daudzumā, 

sortimentā, vietā)  izpilde, pēcpārdošanas servisa nodrošināšanai atbilstošas 

materiāli tehniskā bāzes un autorizētas  kompetences apliecinājumi. 



 

7. Risku sadalījums 

Nolūkā nepieļaut savstarpējas atkarības veidošanos starp AS „RĪGAS 

SILTUMS” un uzņēmējiem,  iepirkumu process paredz plaša skaita 

uzņēmējsabiedrību līdzdalību iepirkumu procesos.  

 

8. Uzticamība un sadarbības abpusējs ieguvums 

AS „RĪGAS SILTUMS” uzticas saviem uzņēmējiem, respektē partneru 

komercinformāciju, sagaida godīgu un ilglaicīgu sadarbību. Uzņēmēji  ir AS 

„RĪGAS SILTUMS” augstu vērtēti  partneri, kas  palīdz AS „RĪGAS SILTUMS” 

attīstīt klientu vēlmēm un vajadzībām atbilstošus produktus.  

 

9. Tirgus tendenču izvērtējums, atbalsts inovatīviem produktiem  

AS „RĪGAS SILTUMS” realizē profesionālo  tirgus tendenču monitoringu.  AS 

„RĪGAS SILTUMS pauž atbalstu inovatīviem risinājumiem iepirkumos 

paredzot iespējas  radošiem  un konkurētspējīgiem  piegādātājiem no 

dažādiem tirgiem un nozarēm.  Atsaucība pārmaiņām rada  plašas iespējas 

visiem jaunu, inovatīvu risinājumu  piegādātājiem.   

 

10. Augstas kompetences lēmumi 

Iepirkumu izpildei AS „RĪGAS SILTUMS” lēmumu pieņemšanas procedūra un 

iepirkumu komisiju kompetentie speciālisti  nodrošina  lēmumu  

profesionalitāti un  kompetenci  pamatojoties uz korektu , patiesu, rūpīgi 

izvērtētu un pārbaudītu  informāciju  

 

AS „RĪGAS SILTUMS” iepirkumu procesa nodrošinājums 

1. Normatīvie akti  

AS „RĪGAS SILTUMS” kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, izsludinot 

iepirkumu procedūras, rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likumu. 

2. AS „RĪGAS SILTUMS” dokumenti (iekšējie normatīvie akti) 



Gadījumā, ja iepirkumu procedūras paredzamā līgumcena ir zemāka par 

Ministru kabineta 07.09.2010. noteikumos Nr.840 „Noteikumi par sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu līgumcenu robežām” noteiktajām līgumcenu 

robežām, AS „RĪGAS SILTUMS” iepirkumu procedūras rīko saskaņā ar 

iekšējiem normatīvajiem aktiem: 

- AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 21.05.2014. sēdes apstiprinātajiem 

Sagādes noteikumiem (lēmums Nr.58); 

- AS „RĪGAS SILTUMS” valdes 13.02.2013. sēdes apstiprināto 

nolikumu „Projektēšanas, būvniecības, remontu darbu veicēju un 

pakalpojumu sniedzēju izvēles kārtība” (lēmums Nr.19); 

AS „RĪGAS SILTUMS” valdes priekšsēdētāja 16.02.2011. rīkojumu Nr.72 „Par 

atklātu konkursu nolikumu standartformu” un 02.08.2012. rīkojumu Nr.440 

„Par grozījumiem konkursu nolikumu standartformās”. 

AS „RĪGAS SILTUMS” atbilstoši  deklarētajiem iepirkumu politikas kritērijiem 

regulāri aktualizē iepirkumu procedūras reglamentējošo dokumentāciju. 

 

3. Personāls  

AS „RĪGAS SILTUMS” rūpējas par iepirkumu procesu administrējošā 

personāla nepārtrauktu  profesionalitāti nodrošinot personāla apmācību, 

pieredzes apmaiņas iespējas, atbilstošus darba apstākļus motivētai 

profesionālajai izaugsmei.  Personāls tiek regulāri  atestēts novērtējot  

nepieciešamo   prasmju  un iemaņu attīstību.  Personālu raksturo AS „RĪGAS 

SILTUMS” iepirkumu politikas  kritēriju izpratne, augsta atbildības sajūta un 

godīgums.  

 


