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VAMOIC FUNKCIJAS

• Valsts militārās aizsardzības objektu 
apsaimniekošana

• Valsts militārās aizsardzības objektu 
būvniecības organizēšana

• Vides aizsardzības pasākumi

• Iepirkuma procedūru veikšana Aizsardzības 
ministrijas un Aizsardzības ministrijas 
padotībā esošo iestāžu vajadzībām

• Publisko pakalpojumu sniegšana



IEPIRKUMU STATISTIKA

• 2010.gadā VAMOIC ir veicis 137 iepirkuma procedūras, 
tai skaitā, iepirkumus Publisko iepirkumu likuma 81 
panta kārtībā

• 2011.gadā līdz šim brīdim VAMOIC ir veicis/uzsācis 174 
iepirkuma procedūras, tai skaitā, iepirkumus Publisko 
iepirkumu likuma 81 panta kārtībā

VAMOIC veicamo iepirkumu jomas ir šādas:
Bruņojuma un speclīdzekļu, transportlīdzekļu remontu un 

rezerves daļu, apdrošināšanas, helikopteru remonta, 
pārbūves un aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
sakaru, individuālā un kolektīvā ekipējuma, pārtikas, 
medicīnas līdzekļu un pakalpojumu, apsardzes un citi 
iepirkumi



Apsardzes iepirkumi

• VAMOIC kā iestāde 2010. 2011.gadā ir veikusi 4 
apsardzes iepirkumus kopumā par 10 objektiem.

• Par 2 iepirkumiem ir iesniegts iesniegums IUB. Par 
5 objektiem iesniegums atzīts par nepamatotu un 
pasūtītājam ir atļauts slēgt iepirkuma līgumu, taču 
par 2 objektiem iesniegums ir atzīts par pamatotu un 
pasūtītājam ir uzdots pārvērtēt iesniegtos 
piedāvājumus.

• Sūdzības apsardzes iepirkumos tiek iesniegtas par 
pakalpojuma cenas pamatotību.
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Problēmas apsardzes iepirkumu veikšanā
• Liels piedāvājumus iesniegušo pretendentu skaits.
• Sarežģīta vērtēšana ir dēļ daudziem pakalpojuma 

izpildes variantiem darbinieku piesaistē (darbinieki, 
kuri saņem vecuma vai izdienas pensijas) un 
lietotajām nodokļa maksāšanas formām 
(mikrouzņēmumi).

• Normatīvo aktu nepilnības.
• Rūpīgi jāizvērtē Izpildītāja atbildība līguma ietvaros.
• Sarežģīti izvērtēt iesniegto piedāvājumu cenas, jo 

nav vienota mehānisma, pēc kura vadīties, jo katrai 
nodokļu maksāšanas formai vai piesaistīto 
darbinieku kategorijai ir atšķirīgas piemērojamās 
nodokļu likmes.

• Praktiski neiespējami identificēt pretendentus, kuri 
var tikt uzskatīti par vienu tirgus dalībnieku.

5



Pretendentiem izvirzāmās prasības
• Būtu obligāti jānosaka nolikumā, ka pretendentam ir jānorāda 

tā nodokļu maksātāja forma, kā arī vai pretendentam tiek 
piemērotas kādas atšķirīgas nodokļu likmes vai nodokļu 
atvieglojumi, lai varētu sekmīgi veikt iesniegto piedāvājumu 
vērtēšanu un tie būtu savstarpēji salīdzināmi pēc cenas.

• Iepriekšēja pieredze apsardzes pakalpojumu veikšanā – 
samazina pasūtītāja risku un nodrošina, ka pakalpojuma 
sniedzējs ir pieredzējis līgumu izpildē un iepriekšējā 
pakalpojuma sniegšanā.

• Darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos 
gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 
procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem 
valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 
2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu 
dienesta apkopotajiem datiem. Šī prasība diemžēl nav 
attiecināma uz mikrouzņēmumiem. 
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Iesniegto piedāvājumu vērtēšana
• Galvenās problēmas piedāvājumu vērtēšanas procesā 

apsardzes iepirkumos sagādā identificēt nepamatoti lētus 
piedāvājumus.

• Piedāvājumu iesniedzis pretendents ar uzņēmējdarbības 
formu SIA, kurš nodarbina parastus darbaspējas vecuma 
darbiniekus. Iespēja vadīties pēc «Latvijas Drošības 
biznesa asociācijas» (LBDA) noteiktās minimālās vienas 
stundas darba algas likmes – 1,93 LVL stundā.

• Uzņēmējdarbības forma SIA un nodokļu maksāšanas 
forma - mikrouzņēmums. Vērtējot piedāvājuma cenu rūpīgi 
jāizvērtē pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku 
skaits, jo saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
mikrouzņēmums vienlaicīgi drīkst nodarbināt ne vairāk kā 5 
darbiniekus, piesaistot papildus darbiniekus, tiek piemērota 
paaugstināta nodokļa likme.

• Tiek nodarbināti darbinieki, kuri saņem izdienas vai 
vecuma pensiju un kuriem tiek noteiktas atšķirīgas darba 
devēju sociālo iemaksu likmes.  
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Problēmas

• Diemžēl ir problemātiski savstarpēji salīdzināt 
piedāvājumus, kur pakalpojuma sniegšanā tiek piesaistīti 
darbinieki, kuriem piemērojamas samazinātas darba 
devēju sociālo iemaksu likmes, kā arī piedāvājumus, 
kurus ir iesnieguši mikrouzņēmumi.

• Problemātiski izvērtēt vai piedāvājuma cenā ir iekļauti 
visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, 
t.i., vai iesniegtais piedāvājums nevar tikt uzskatīts par 
nepamatoti lētu.
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Piemērs
• VAMOIC veica apsardzes iepirkumu.
• Kā prasības nolikumā tika noteiktas, ka pretendentam ir 

jāiesniedz VID izziņa, kurā ir uzrādītas ziņas par darba 
ņēmēju vidējiem darba ienākumiem atbilstoši NACE 2.red. 
klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu 
dienesta apkopotajiem datiem. 

• Diemžēl nolikumā netika iekļautas prasības par iepriekšējo 
pieredzi apsardzes pakalpojumu sniegšanā.

• Iepirkumā tika iesniegti 17 piedāvājumi, no kuriem 13 bija 
parasti SIA, bet 4 mikrouzņēmumi, kuri bija iesnieguši VID 
izziņas, kurās bija norādīts, ka darba ņēmēju vidējie darba 
ienākumi ir 0,00 LVL.

• Iepirkuma komisija lūdz sniegt skaidrojumu IUB, VID un 
LBDA. Tika saņemts skaidrojums no VID un IUB, ka 
mikrouzņēmumiem nevar tikt piemērotas prasības par 
darba ņēmēju vidējiem ienākumiem. 9



• LBDA sniedza skaidrojumu, ka mikrouzņēmumi nevar 
sniegt kvalitatīvus apsardzes pakalpojumus dēļ 
nepietiekamā darbinieku skaita un resursiem.

• FM sniedza skaidrojumu, ka mikrouzņēmumiem nevar tikt 
piemērotas prasības par darba ņēmēju vidējiem 
ienākumiem, kā arī tiks izvērtētas iespējas likuma 
grozījumiem, lai nodrošinātu vienotu pieeju visiem 
komersantiem.

• Šobrīd nav vienota viedokļa vai aprēķinu, kāda ir minimālā 
vienas stundas darba samaksas likme mikrouzņēmumiem, 
kā arī uzņēmumiem, kuri nodarbina darbiniekus, kas 
saņem vecuma vai izdienas pensijas.
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Citāts no FM 2011.gada 22.jūlija vēstulē Nr. 7-2-
01/4899 sniegtā skaidrojuma

• «Komersantam, kurš nemaksā nodokļus pilnā apmērā, ir 
lielākas iespējas uzvarēt iepirkuma procedūrās...».
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Paldies par uzmanību!

Jautājumi?
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