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IEVADS 

Akciju sabiedrības „RĪGAS SILTUMS” (turpmāk – AS “RĪGAS SILTUMS”) 

iepirkumu organizēšanas principu (turpmāk – Principi) mērķis ir definēt 

pamatprincipus kā AS „RĪGAS SILTUMS” veic preču, pakalpojumu vai būvdarbu 

iegādi, nodrošinot izmaksu efektivitāti, iepirkto produktu kvalitāti, drošību un videi 

draudzīgus risinājumus.  

AS „RĪGAS SILTUMS” Principi izstrādāti ņemot vērā Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu, 

kas regulē iepirkumu procedūru organizēšanu, prasības, tostarp, ievērojot 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

prasības. 

AS „RĪGAS SILTUMS” Principos ir definēti iepirkumu pamatprincipi, 

iepirkumu organizācijas kārtība un lēmumu par līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu pieņemšanas noteikumi, kas nodrošina vienlīdzīgus konkurences 

apstākļus visiem potenciālajiem sadarbības partneriem.  

AS „RĪGAS SILTUMS” Principi ir saistoši visiem AS „RĪGAS SILTUMS” 

darbiniekiem, kas ir iesaistīti iepirkuma procesā.  

1. IEPIRKUMU PAMATPRINCIPI 

1.1. AS „RĪGAS SILTUMS” organizējot iepirkumu procedūras piemēro šādus 

iepirkumu pamatprincipus: 

1.1.1. Atklātības princips – tiek nodrošināta piekļuve atbilstošai informācijai 

par iepirkumu procedūru pirms iepirkumu slēgšanas tiesību 

piešķiršanas, lai ieinteresētais piegādātājs varētu pieteikt savu dalību 

iepirkumu procedūrā, iesniedzot piedāvājumu. 

1.1.2. Vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma princips – tiek 

nodrošināta adekvāta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūras publicitāte, nodrošinot informācijas par līgums slēgšanas 

tiesību piešķiršanas procedūru pieejamību visiem ieinteresētajiem 

piegādātājiem, tādējādi nodrošinot brīvu ieinteresēto piegādātāju 

konkurenci, tajā skaitā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūras objektivitāti. 



 

 

 

 

1.1.3. AS „RĪGAS SILTUMS” līdzekļu efektīva un tiesiska izlietošana – tiek 

nodrošināta priekšizpētes veikšana pirms iepirkumu procedūras 

uzsākšanas, iegādājoties kvalitatīvas preces, pakalpojumus un 

būvdarbus par izdevīgāko tirgus cenu, godīgas konkurences 

apstākļos. 

1.2. AS „RĪGAS SILTUMS” savā darbībā papildus vispārējiem iepirkumu 

procedūru organizēšanas principiem ievēro arī šādus principus: 

1.2.1. Iepirkumu procesu caurskatāmība – iepirkumu procesu organizē 

rūpīgi izstrādājot un konkrētajai situācijai pielāgojot preču, 

pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu procedūras dokumentāciju. Tiek 

garantēti atklāti, tiesiski un caurspīdīgi iepirkumu procedūru 

organizēšanas nosacījumi. 

1.2.2. Ekonomiskā efektivitāte – iepirktās preces/pakalpojumus raksturo 

konkurētspējīga cena, efektivitāte, lietderīgums, produkta vērtības un 

cenas optimālā attiecība. Lietderīgāka finanšu līdzekļu izmantošana 

tiek panākta ar piedāvājumu kompleksu izvērtēšanu atbilstoši 

preces/pakalpojuma ekspluatācijas izdevumiem un ieguvumiem 

ilgtermiņā. 

1.2.3. Drošība un kvalitāte – saimnieciski izdevīgākā iepirkuma izvēlē 

būtiska uzmanība tiek pievērsta preces, pakalpojuma un būvdarbu 

drošības un kvalitātes atbilstības parametriem, to nodrošinājuma 

garantijām un sadarbības partnera atbildībai par preces, pakalpojuma 

un būvdarbu kvalitāti. 

1.2.4. Videi draudzīgi risinājumi – iepirkumu procedūras dokumentācijā tiek 

paredzēti kritēriji priekšrocībām tādam tehnoloģisko procesu 

nodrošinājumam, kurā iestrādāta maksimāla izvairīšanās no papildus 

enerģijas patēriņa, kur panākts vides piesārņojuma un siltumnīcas 

efekta izraisošo izmešu emisijas samazinājums. AS „RĪGAS 

SILTUMS” apzinās savu atbildību un iespējas izmantojot “zaļo 

iepirkumu” sniegt ieguldījumu globālo klimata pārmaiņu nelabvēlīgo 

procesu mazināšanai. 

1.2.5. Risku sadalījums – nolūkā nepieļaut savstarpējās atkarības 

veidošanos starp AS „RĪGAS SILTUMS” un sadarbības partneriem, 



 

 

 

 

iepirkumu process paredz plaša skaita ieinteresēto piegādātāju 

līdzdalību iepirkumu procesos. 

1.2.6. Uzticamība un sadarbības abpusējs ieguvums – AS „RĪGAS 

SILTUMS” uzticas saviem sadarbības partneriem, respektē 

sadarbības partneru komercinformāciju, sagaida godīgu un ilglaicīgu 

sadarbību. 

1.2.7. Korupcijas un interešu konflikta novēršana – AS „RĪGAS SILTUMS” 

darbinieki, pildot amata pienākumus, ievēro AS „RĪGAS SILTUMS” 

noteiktos un vispārpieņemtos ētikas principus. Darbiniekiem jāievēro 

godīgums un godprātība visos jautājumos, kas saistīti ar AS „RĪGAS 

SILTUMS” darbību. Ja rodas interešu konflikts, darbiniekiem jāinformē 

tiešais vadītājs un jāatturas no jebkāda veida ietekmētu lēmumu 

pieņemšanas. 

1.2.8. Konfidencialitātes ievērošana – AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieki, 

īstenojot iepirkumu procedūru organizēšanu, ievēro stingru saņemtās 

informācijas konfidencialitāti, kas iegūta, pildot amata pienākumus, un 

fizisko personu datu aizsardzības prasības, neizpauž to trešajām 

personām un neizmanto personīgiem nolūkiem. Izņemot gadījumus, 

kad to nosaka Latvijas Republikas ārējie normatīvie akti. 

1.2.9. Atbildīgi pieņemti lēmumi – iepirkumu procedūras organizē AS 

„RĪGAS SILTUMS” darbinieki, kuri ir kompetenti jomā, kurā tiek veikta 

iepirkumu procedūra. Lēmumi par iepirkumu procedūras rezultātiem 

tiek pieņemti rūpīgi izvērtējot iesniegto piedāvājumu saturu un 

atbilstību iepirkumu procedūras dokumentācijai. 

1.2.10. Tiesiskuma respekts un strikta normatīvo aktu ievērošana – 

iepirkumu procesa gaitā tiek ievērots gan ārējo normatīvo aktu, gan 

iekšējo normatīvo aktu regulējums. Preču, pakalpojumu un būvdarbu 

iepirkumu procesa organizēšanā tiek piemērota rūpīgi izstrādāta un 

konkrētajai situācijai adaptēta iepirkumu procedūras dokumentācija, 

tādējādi garantējot tiesiskus un nepārprotamus sadarbības 

nosacījumus. 

1.2.11. Apmācības un attīstība – AS „RĪGAS SILTUMS” nodrošina 

darbinieku, kas piedalās iepirkumu procedūru organizēšanas procesā, 



 

 

 

 

nepārtrauktu profesionalitātes paaugstināšanu, nodrošinot darbinieku 

apmācību, pieredzes apmaiņas iespējas un atbilstošus darba 

apstākļus motivētai profesionālai izaugsmei. 

2. NOSLĒGUMS 

AS „RĪGAS SILTUMS” darbinieki tiek iepazīstināti ar Principiem AS „RĪGAS 

SILTUMS” noteiktajā kārtībā. Principi ir pieejami AS „RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē 

www.rs.lv. 

 

Valdes loceklis   /paraksts/     U.Osis 

 

Sagatavoja: 

Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte      /paraksts/         I.Kabuce 
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