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ARHITEKTU LAUNAGS PAR PLĀNOTAJĀM IZMAIŅĀM ARHITEKTŪRAS IEPIRKUMOS 

Arhitektu prakses grupas launagi ir platforma, kurā profesionāļu vidē apspriest 

likumdošanas un normatīvu aspektus, kas apgrūtina arhitekta ikdienas darbu. Viens no 

šādiem problemātiskiem jautājumiem jau daudzus gadus ir zemākās cenas arhitektūras 

iepirkumi. Līdz ar nesenajiem grozījumiem Publisko iepirkumu likumā arhitektūras  

projektēšanas iepirkumos  piedāvājuma izvērtēšanā cena vairs nedrīkstēs būt vienīgais 

kritērijs. Nozares pārstāvjiem – arhitektiem, pasūtītājiem un uzraugošajām institūcijām – tā 

ir iespēja vienoties par jauniem kritērijiem objektīvai iepirkumu izvērtēšanai, par ko 

2022. gada 9. jūnijā notika Latvijas Arhitektu savienības (LAS) organizēta saruna.  

Diskusijā piedalījās Artis Lapiņš un Monta Oga no Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB), 

arhitekti Andris Vītols, Ingurds Lazdiņš, Dace Kalvāne, Oskars Vāvere un Uldis Vilciņš, 

pasūtītāju viedokli pārstāvēja Baiba Ungure un Ivars Vucāns no Valsts aizsardzības militāro 

objektu un iepirkuma centra (VAMOIC), kā arī Ineta Tumaševska un Paula Ozoliņa no Valsts 

nekustamajiem īpašumiem (VNĪ). Diskusiju vadīja LAS Valdes locekle arhitekte Anda Kursiša. 

 

Latvijas būvniecības nozarē pāreja no zemākās cenas iepirkumiem uz saimnieciski izdevīgākajiem 

iepirkumiem notiek jau kopš 2017. gada, kad sadarbībā ar LAS tika izstrādātas vadlīnijas saimnieciski 

izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem būvniecībā un “projektēt un būvēt” iepirkumos. Līdz 

ar šī gada grozījumiem Publisko iepirkumu likumā šādas vadlīnijas tiks izstrādātas arī projektēšanas 

iepirkumiem. LAS pie šādu vadlīniju izstrādes strādā sadarbībā ar IUB un VNĪ. 

Grozītajā likumā noteiktie obligāti vērtējamie kritēriji ir vadošā personāla kvalifikācija un pieredze, 

būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) izmantošana un piedāvāto risinājumu energoefektivitāte. 

LAS ieskatā risinājumu energoefektivitātes vērtēšana var būt balstīta tikai uz pretendenta iepriekšējo 

pieredzi, jo energoefektīvu risinājumu izstrāde pieprasa jau detalizētus projektēšanas risinājumus, 
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savukārt BIM izmantošanas vērtēšana ievērojami samazina pretendentu loku, kā arī pieprasa BIM 

kompetences no pasūtītāja. LAS pozitīvi vērtē vadošā personāla kvalifikācijas un pieredzes vērtēšanu, 

lai arī tas no pasūtītāja prasa papildu darba ieguldījumu  iepirkuma sagatavošanas un vērtēšanas 

procesā. 

Papildus likumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem LAS ir izstrādājusi vairākus priekšlikumus 

iepirkumu procedūras uzlabošanai. Viens no priekšlikumiem ir veidot uzņēmumu atlasi slēgtam 

konkursam, dialoga vai sarunu procedūrai, izvērtējot pretendenta apgrozījumu un iepriekšējos 

sasniegumus. LAS ierosina pretendenta kvalifikācijas izvērtēšanā iekļaut arī izslēgšanas kritērijus, 

vērtējot profesionālās darbības pārkāpumus, piemēram, anulētus sertifikātus vai saņemtus 

brīdinājumus no profesionālām organizācijām. Vērtējot pretendenta pieredzi, LAS vadlīnijas paredz 

kandidātam iesniegt portfolio ar vismaz trīs darbu pašnovērtējumu par atbilstību Baukultur kritērijiem, 

tādējādi atvieglojot portfolio vērtēšanas procesu, kā arī ierosina atsevišķi izvērtēt kandidāta vadības 

kapacitātes spējas un personāla piesaistes ilgtspēju. Lai izvairītos no problēmām ar autortiesību 

lietojumu pēc būves nodošanas ekspluatācijā  LAS iesaka pretendentam norādīt gadījumus, kad 

nepieciešama, un kārtību, kādā veicama izmaiņu saskaņošana ar projekta autoru.   

Paužot pasūtītāja pozīciju, VAMOIC pārstāvji rosināja iepirkuma vērtēšanas procedūrā iestrādāt 

kritērijus, kas ņem vērā kandidātu negatīvo reputāciju, kā arī ieteica pretendentu iepriekšējo pieredzi 

vērtēt tikai pēc realizētiem projektiem. VAMOIC arī uzsvēra augsto administratīvo slogu, ko rada 

detalizēta pretendentu vērtēšana, aicinot izstrādāt nepārprotamus un skaidrus vērtēšanas principus. 

VNĪ atbalstīja vadlīniju izstrādi, taču pauda bažas par kritēriju formālu izpildi, nerezultējoties uzlabotā 

iepirkumu procesā. 

Diskusijā klātesošie arhitekti rosināja veidot paketes tipa iepirkumus par vairākiem projektēšanas 

pasūtījumiem vienlaikus, pasūtītājam atvieglojot izvērtēšanas slogu, kā arī piedāvāja izdalīt obligātos 

un neobligātos vērtēšanas principus, kritērijos ieviešot hierarhiju. Tika uzsvērta metu un skiču konkursu 

loma gan kā efektīvi spējīgāko kandidātu atlases rīki, gan kā nepieciešama prasība iepirkumiem 

publiskās, kultūrvēsturiski vērtīgās teritorijās. Klātesošie arhitekti uzsvēra vajadzību palielināt 

iepirkumu dalībnieku loku, piemērojot samērīgas prasības un ierobežojot pasūtītāja iespēju kritērijus 

negodīgi sastādīt kādam konkrētam pretendentam. Viens no ierosinājumiem bija veidot mehānismu, 

kas vērtētu darba izpildes kvalitāti pēc darba pabeigšanas, tādējādi atsijājot negodprātīgus iepirkumu 

pretendentus. 

LAS apliecināja gatavību deleģējuma ietvaros konkursu komisijās nodrošināt neatkarīgus ekspertus, kas 

ir kompetenti izvērtēt pretendentu iepriekšējo pieredzi un darbu arhitektonisko kvalitāti. Turpinot 

darbu pie iepirkumu vadlīnijām, LAS organizēs tirgus pētījumu, apzinot arhitektu birojus, kas ir spējīgi 

un griboši piedalīties publiskajos projektēšanas iepirkumus, apkopojot uzņēmumu kvalifikācijas un 

apgrozījuma ranžējumu un veidojot kvalificētu uzņēmumu datu bāzi. LAS turpinās darbu pie vadlīniju 

izstrādes, ņemot vērā atgriezenisko saiti no pasūtītājiem un arhitektiem, un plāno vadlīnijas publicēt 

līdz šī gada beigām. 

Pilns diskusijas ieraksts pieejams LAS Facebook profilā. 


