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IEPIRKUMU PAMATPRINCIPI 

 

1. Iepirkumi akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) 

vajadzībām tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē publiskos iepirkumus. 

2. Altum darbības nodrošināšanā publiskam iepirkumam ir svarīga nozīme, 

jo tas palīdz izvēlēties sadarbības partnerus atklātā, pārredzamā, 

samērīgā un nediskriminējošā veidā, izvairoties no interešu konfliktiem, 

vienlaikus nodrošinot Altum līdzekļu efektīvu izmantošanu. 

3. Altum sadarbojas ar preču, pakalpojumu un būvdarbu piegādātājiem, 

ievērojot atklātuma, brīvas konkurences, kā arī vienlīdzīgas un taisnīgas 

attieksmes principus.  

 

ATSAUCES UZ NORMATĪVAJIEM AKTIEM  

 

4. Altum sadarbības partneru atlase, līguma slēgšanas tiesību piešķiršana 

un noslēgto iepirkumu līgumu turpmākā vadība tiek veikta saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē 

publiskos iepirkumus, tajā skaitā: 

• Publisko iepirkumu likums; 

• Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums; 

• Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi 

Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"; 

• Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi 

Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu 

robežvērtībām"; 

• Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.103 "Publisko 

iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"; 

• Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.108 "Publisko 

elektronisko iepirkumu noteikumi"; 

• Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumi Nr. 353 "Prasības 

zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība". 

5. Altum iekšējo darbību, struktūrvienību un darbinieku pienākumus un 

rīcību publisko iepirkumu veikšanas jomā, regulē Altum valdes 

apstiprināti “Iepirkumu organizēšanas noteikumi”.   

 

PAMATNOSTĀDŅU ATTIECINĀMĪBA 

 

6. Stabila un prasmīga iepirkumu un piegādātāju izvēles procesa 

organizēšana nodrošina iepirkumu līgumu vadības ilgtermiņa vērtību. 

Tādējādi šīs pamatnostādnes ir piemērojamas visiem Altum iepirkumiem 

un to ievērošana ir obligāta ikvienam Altum darbiniekam, kurš ir iesaistīts 

iepirkumu veikšanā vai darbā ar piegādātājiem.  



   

  

   

 

 

PAMATNOSTĀDŅU PIEMĒROŠANA 

 

7. Iepirkumu un piegādātāju izvēles procesa vadības mērķis ir nodrošināt 

lietderīgu un efektīvu Altum saimnieciskās darbības veikšanu.  

8. Altum veicamo iepirkumu plānošanas pamats ir akcionāru sapulces 

apstiprinātais ikgadējais budžets un saskaņā ar to sagatavotais 

paredzamo iepirkumu plāns.  

9. Plānojot iepirkumus, par attiecīgo budžeta posteni atbildīgajai 

struktūrvienībai ir jāvērtē spēkā esošo līgumu nosacījumu un cenu 

atbilstība attiecīgajai situācijai tirgū un jāplāno Altum darbības 

nodrošināšanai nepieciešamo preču, pakalpojumu vai būvdarbu 

iegāde, to apjoms un iegādes laiks gada ietvaros vai garākā laika 

periodā. 

10. Iepirkumu īstenošanas procesā iesaistītajiem darbiniekiem ir jārīkojas 

profesionāli, tiecoties būt pienācīgiem un rūpīgiem uzņēmuma 

pārstāvjiem un savā darbībā ievērojot Altum darbību reglamentējošo 

normatīvo aktu prasības.  

11. Ar iepirkumu saistītās struktūrvienības ir atbildīgas par labāko speciālistu 

iesaistīšanu iepirkumu procesā, kuri ir kompetenti plānotā iepirkuma 

līguma jomā. 

12. Iepirkumu plānošanai un piegādātāju izvēlei jānotiek ar mērķi pēc 

iespējas uzlabot Altum sniegto pakalpojumu un darbības kvalitāti.  

13. Procesi, kas saistīti ar iepirkumu veikšanu, ir balstīti uz labticīgas 

komercprakses principiem, izslēdzot interešu konflikta situāciju 

iespējamību un nesaimniecisku finanšu līdzekļu izlietošanu. 

14. Ir svarīgi nodrošināt, ka uz iepirkumu līgumu slēgšanu pretendē kvalificēti 

piegādātāji. Tāpēc, iepirkumu procesā tiek vērtēta piegādātāju 

atbilstība profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskais un finansiālais 

stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas, iepriekšējā sadarbības 

pieredze, piegāžu kvalitāte, līgumsaistību izpilde, elastīgums, izmaksas.  

15. Iepirkumu līgumu nosacījumiem jānodrošina, ka preču piegāde, 

pakalpojumu sniegšana un būvdarbi tiek veikti līgumos noteiktajā 

kvalitātē un apjomā, ievērojot tajos noteiktos termiņus.  

16. Altum nodrošina elektronisku piekļuvi iepirkumu plāniem un iepirkumu 

dokumentiem, nodrošina informācijas apmaiņu ar piegādātājiem un 

piedāvājumu iesniegšanu  Elektronisko iepirkumu sistēmā - 

https://www.eis.gov.lv/EIS/. 

17. Nolūkā samazināt iegādāto preču, pakalpojumu un būvdarbu ietekmi 

uz vidi visā to aprites ciklā, vienlaikus sekmējot videi draudzīgu preču un 

pakalpojumu tirgus attīstību un vietējās ekonomikas konkurētspējas 

paaugstināšanu, plānojot iepirkumus, ir jāvērtē Altum iespējas veikt 

iepirkumu zaļā publiskā iepirkuma ietvaros.  

https://www.eis.gov.lv/EIS/

