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IEPIRKUMU POLITIKA 

 

Politikas mērķis 
Politikas mērķis ir nodrošināt likumīgu, savlaicīgu, ekonomiski pamatotu un lietderīgu finanšu resursu 

izlietošanu, realizējot kvalitatīvu un videi draudzīgu iepirkumu plānošanu un veikšanu saskaņā ar 

normatīvajos aktos un VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) 

iekšējos tiesību aktos noteikto.  

Politikas pamatprincipi 

Atklātība – vispārpieejamā informācija par iepirkumiem ir atklāta un maksimāli pieejama plašam 

interesentu lokam; 

Vienlīdzība – vienlīdzīga attieksme pret tirgus dalībniekiem, godīgas konkurences apstākļu radīšana; 

Ekonomiskums – Slimnīcas rīcībā esošu finanšu līdzekļu efektīva un saimnieciska izlietošana. Iepirkuma 

procesā tiek iekļauts prasību komplekss par konkurētspējīgas un situācijai atbilstošas piegādes un 

pakalpojuma izpildes nosacījumiem un termiņu (piegāde un pakalpojums nepieciešamajā daudzumā, 

sortimentā, vietā), garantijas servisa nodrošināšanu, u.t.m.l.; 

Plānošana – iepirkumu laicīga plānošana, organizēšana un līgumu noslēgšana. Iepirkumu process paredz 

tirgus apzināšanu un plaša skaita tirgus dalībnieku līdzdalību procesos. Pastāvīgs tirgus tendenču 

izvērtējums, nodrošinot Slimnīcā inovatīvus risinājumus, kā rezultātā ir iespēja iegūt saimnieciski 

izdevīgāko piedāvājumu; 

Konkurences veicināšana -  aktīva iepirkumos iesaistīto darbinieku rīcība, piesaistot pēc iespējas plašāku 

tirgus dalībnieku skaitu iepirkumos; 

Ilgtspēja – videi draudzīgu prasību un tehnisko specifikāciju izstrāde un piemērošana. Saimnieciski 

izdevīgākā piedāvājuma izvēlē būtiska uzmanība tiek pievērsta preces, pakalpojuma un būvdarbu drošības 

un kvalitātes atbilstības parametriem, to nodrošinājuma garantijām un tirgus dalībnieku atbildībai par 

preces, pakalpojuma un būvdarbu kvalitāti; 

Uzraudzība – pastiprināta un nepārtraukta iepirkumu procesu un līguma darbības cikla uzraudzība; 

Procesa caurskatāmība - iepirkumu procesu reglamentē rūpīgi izstrādāta un konkrētajai situācijai 

pielāgota preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkuma dokumentācija vai tirgus dalībnieku izvēles kārtība 

un publicētie noslēgtie iepirkumu līgumi. Iepirkumu procesu ietvaros savlaicīgi tiek veikta tehnisko 

specifikāciju apspriešana ar potenciālajiem piegādātājiem, izvērtējot lietderību. Iepirkumu procesu 

ietvaros veiktās darbības un pieņemto lēmumu pamatojumi tiek atbilstoši dokumentēti. Tādējādi tiek 

garantēti atklāti, tiesiski un caurspīdīgi iepirkumu organizēšanas nosacījumi; 

Atbildība – iepirkumus veic Slimnīcas darbinieki, kuri ir kompetenti jomā, kurā tiks slēgts līgums, 

nepieciešamības gadījumā, piesaistot jomas ekspertus. Slimnīca nodrošina, ka lēmumus iepirkumu 

procedūras ietvaros pieņem kompetenti un konkrēto jomu pārzinoši darbinieki, izslēdzot interešu 

konfliktu iespējamību; 

Korupcijas un interešu konflikta novēršana – Slimnīca, realizējot iepirkumus, ar savu rīcību veicina 

darbības, kas novērš ēnu ekonomiku, krāpšanu, korupciju un citas negodprātīgas darbības dažādās tās 

izpausmēs iepirkumu jomā.  Iepirkumu veikšanā iesaistītie darbinieki nodrošina godprātīgumu, tādējādi 
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kopīgi veidojot godīgu un atbildīgu sabiedrību un drošu vidi sev apkārt. Slimnīcas darbinieki, pildot savus 

pienākumus, ievēro Slimnīcā noteiktos un vispārpieņemtos ētikas principus. Darbinieki izvairās no 

situācijas, kad viņu personiskās, ģimenes vai finansiālās intereses var būt pretrunā ar Slimnīcas interesēm. 

Ja rodas interešu konflikts, darbiniekam jāinformē tiešais vadītājs un jāatturas no jebkāda veida ietekmētu 

lēmumu pieņemšanas. 

 

Politikas realizācijas virzieni  

Iepirkumu ierosināšanu un lietderības pamatojumu veic struktūrvienība, kuras darbība paredz attiecīgās 

preces, pakalpojumu vai būvdarbu iegādes vajadzību. 

Iepirkumus plāno, ņemot vērā saprātīgus un paredzamus riskus, lai nodrošinātu nepārtrauktu Slimnīcas 

apgādi ar nepieciešamajam precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem, neierobežojot Slimnīcas 

pamatfunkcijas.  

Plānojot iepirkumus un to izmaksas, pēc iespējas ņem vērā visas preces vai pakalpojuma aprites cikla 

izmaksas, kā arī Slimnīcas tehniskās un finansiālās iespējas. Plānošanas process notiek, ņemot vērā tirgus 

izpētes rezultātus un tirgus tendences, izvērtējot inovatīvu risinājumu piemērotību Slimnīcas iepirkumos. 

Nosakot pretendentu un iepirkumu priekšmetu kvalifikācijas prasības, veicina maksimālu tirgus 

dalībnieku konkurenci un ieinteresētību piedalīties iepirkumos. 

Veicot iepirkumus, vispārpieejamā informācija par iepirkumiem tiek izplatīta veidā, kas nodrošina 

maksimāli liela pretendentu loka uzrunāšanu un ieinteresēšanu piedalīties iepirkumos. 

 

Nodoms 

Organizēt iepirkumu procesus, ievērojot Slimnīcas vajadzības, nosakot skaidrus un atklātus iepirkumu 

atlases kritērijus, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences apstākļus starp tirgus dalībniekiem, tādējādi 

paplašinot potenciālo piegādātāju loku. 

Slimnīca apņemas: 

• ņemt vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un citas saistošās prasības, kas attiecas 

uz iepirkumu jomu; 

• nodrošināt iepirkumu procedūru tiesiskuma un savlaicīguma kontroli; 

• nodrošināt darbinieku, kas piedalās iepirkumu organizēšanas procesā, nepārtrauktu profesionalitātes 

paaugstināšanu, nodrošinot darbinieku apmācību, pieredzes apmaiņas iespējas un atbilstošus darba 

apstākļus motivētai profesionālajai izaugsmei. Darbinieki tiek regulāri novērtēti, vērtējot 

nepieciešamo prasmju un iemaņu attīstību. 


