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APSTIPRINĀTS 
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SIA "JAUNMOKU PILS" IEPIRKUMU POLITIKA 

SIA “Jaunmoku pils” (turpmāk - JP) Iepirkumu politikas (turpmāk - Politika) mērķis 

ir definēt vienotus pamatprincipus, kā JP veic preču, pakalpojumu un būvdarbu iegādi, 

nodrošinot JP finanšu līdzekļu racionālu un plānveidīgu izlietošanu, iepirkto preču kvalitāti, 

maksimāli samazinot iespējamos krāpšanas un korupcijas riskus, kā arī, vadās atbilstoši 

apstiprinātajiem iepirkumu principiem: 

• Iepirkuma process ir atklāts un caurskatāms; 

• Iepirkuma procesā tiek ievērots godīgums, atklātība, taisnīgums, izslēdzot interešu 

konfliktu iespējamību; 

• Preču un pakalpojumu iegāde tiek pamatota un pierādīta; 

• Iepirkuma specifikācija tiek sastādīta, balstoties uz izmaksu efektivitāti, drošību, 

videi draudzīgiem risinājumiem un objekta kultūrvēsturisko statusu; 

• Iepirkuma specifikāciju un piedāvājumu vērtēšanas process  ir caurskatāms un 

pamatots. 

Politikā definēto pamatprincipu realizācijas nodrošināšanai JP izstrādā iepirkumu 

procedūru dokumentāciju un sadarbības partnerus izvēlas balstoties uz šādiem kritērijiem:  

• Iepirkuma procesa caurskatāmība, taisnīgums, saprotamība, godprātība. 

Iepirkumi notiek pēc augstākajiem godīguma, caurskatāmības, atklātības, 

atbildības, taisnīguma un ētikas principiem, izslēdzot interešu konfliktu 

iespējamību. Jebkuram JP darbiniekam ir pienākums sevi atstādināt no lēmuma 

pieņemšanas, ja pastāv interešu konflikts vai reputācijas risks. JP darbinieka 

ietekmēšana iepirkuma procedūras lēmumos ir prettiesiska.  

• Godīga, atklāta un vienlīdzīgi pieejama konkurence. JP nodrošina pārskatāmu un 

vienlīdzīgu iepirkumu procesu, publiskojot atbilstošu visām ieinteresētajām 

pusēm pieejamu informāciju. JP, nosakot pretendentu un iepirkuma priekšmeta 

kvalifikācijas prasības,  nodrošina tirgus dalībnieku konkurenci. JP nosaka tādus 

iepirkuma vērtēšanas kritērijus, kas ir objektīvi salīdzināmi un attiecināmi uz 

iepirkuma priekšmeta nepieciešamajām īpašībām.  

• Ekonomiskā efektivitāte. Iepirktās preces, pakalpojumus un būvdarbus raksturo 

konkurētspējīga cena, efektivitāte, lietderīgums, atbilstība JP vajadzībām, 

produkta vērtības un cenas optimāla attiecība. Lietderīgāka finanšu līdzekļu 

izmantošana tiek panākta ar piedāvājumu kompleksu izvērtēšanu atbilstoši preces, 

pakalpojuma un būvdarbu ekspluatācijas izdevumiem un ieguvumiem ilgtermiņā.  

• Uzticamība un sadarbības abpusējs ieguvums. JP uzticas saviem sadarbības 

partneriem, respektē partneru komercinformāciju, pretī sagaidot godīgu un 

ilglaicīgu sadarbību. JP ir svarīgi izvairīties no negodprātīgiem darījumu 

partneriem, kā arī atbildīgi pieņemt lēmumus par saistību uzņemšanos. 

Iepirkumus JP atbildīgie darbinieki veic ievērojot JP apstiprinātos iekšējos noteikumos 

noteikto kārtību. JP Darbinieki tiek iepazīstināti ar Politiku JP noteiktajā kārtībā. Politika 

pēc tās apstiprināšanas tiek publicēta JP mājas lapā www.jaunmokupils.lv . 

http://www.jaunmokupils.lv/

