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1.  Iepirkuma komisijas izveide  

1.1. Komisijā iekļauj personas, kurām nav piemērots administratīvais sods par 
pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā — 
tiesību izmantošanas aizliegums — aizliegums ieņemt amatus, kuru pienākumos 
ietilpst lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības 
jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai 
koncesijas līgumu noslēgšana, vai šā soda izpilde ir beigusies.  

1.2. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laiku, vai 
kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju. Izveidojot iepirkuma komisiju, sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs nodrošina, lai šī komisija būtu kompetenta jomā, par kuru tiks 
slēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga 
pieaicināt ekspertus. 

1.3. Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā 
ir vismaz trīs locekļi. Iepirkuma komisija savā darbībā ir neatkarīga, un nav 
pieļaujama tās lēmuma ietekmēšana.  

1.4. Personas, kuras darbojas iepirkuma komisijā nav uzskatāmas par valsts 
amatpersonām likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 
izpratnē.  
 

2. Iepirkuma komisijas darbības pamatprincipi  
2.1. Iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta 

intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu. Šīs daļas izpratnē 
iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 
amatpersona vai darbinieks), komisijas loceklis un eksperts ir saistīts ar kandidātu 
vai pretendentu, ja viņš ir:  
2.1.1. juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — 

pašreizējais vai bijušais darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, 
prokūrists vai biedrs un ja šī saistība ar juridisko personu izbeigusies pēdējo 
24 mēnešu laikā;  

2.1.2. juridiskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — 
akcionāra, kuram pieder vismaz 10 procenti akciju, dalībnieka, prokūrista vai 
amatpersonas tēvs, māte, vecāmāte, vecaistēvs, bērns, mazbērns, adoptētais, 
adoptētājs, brālis, māsa, pusbrālis, pusmāsa, laulātais (turpmāk — radinieks);  

2.1.3. fiziskās personas — kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja — radinieks.  
2.2. Iepirkuma komisijas locekļu, ekspertu saistība ar kandidātu vai pretendentu attiecas 

arī uz gadījumiem, kad kandidāts vai pretendents ir personu apvienība, kuras 
dalībnieki ir fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām iepirkuma procedūras 
dokumentu sagatavotājam, komisijas loceklim vai ekspertam ir šā panta pirmās daļas 
2.1., 2.2. vai 2.3. punktā minētā saistība.  
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2.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs, iepirkuma komisijas locekļi, eksperti 
vai tehniskās dokumentācijas izstrādātāji paraksta 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 2.1. punkta izpratnē.  

2.4. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka 
komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī 
nodrošina šā panta trešajā daļā minēto apliecinājumu parakstīšanu.  

2.5. Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija ir lemttiesīga, ja tās 
sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā trīs locekļi. 
Komisijas locekļu skaitu nosaka, iegūto rezultātu noapaļojot uz augšu. Iepirkuma 
komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja iepirkuma komisijas 
locekļu balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss. 
Komisijas loceklis nedrīkst atturēties no lēmuma pieņemšanas. 

2.6. Katrs iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem 
iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, izņemot 
gadījumu, kad piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai tiek izmantota tikai cena. 
Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot 
individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu.  

 


