
Sarunu procedūras piemērošanas pamatojums iepirkumam 

„Par siltumenerģijas piegādi Valsts SIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas 

centrs” vajadzībām” 

(identifikācijas Nr. RPNC/2015/SP-4) 

 

AS “RĪGAS SILTUMS” (VRN 40003286750) kopš 2007. gada nodrošina ar 

siltumenerģiju Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrs” (turpmāk – RPNC) struktūrvienības Rīgā (2007. gada 5. marta 

līgums Nr. 40682 objektam Tvaika ielā 2, Rīgā un 2012. gada 19. jūlija līgums Nr. 

43005342 (40684) objektam Ļermontova ielā 1, Rīgā). 

AS “RĪGAS SILTUMS” ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Saskaņā ar 

Enerģētikas likumu, likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumiem Nr. 876 

“Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, citiem normatīvajiem aktiem un 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumiem, AS “RĪGAS SILTUMS” 

veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas 

lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 1. pantā un 3. panta 1. punktā noteiktajam, RPNC kā publiskas personas 

kapitālsabiedrībai jāizmanto finanšu līdzekļi un manta likumīgi, novēršot to 

izšķērdēšanu un nelietderīgu izmantošanu un jārīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir, rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un 

mantas izlietojumu. 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta otrajā daļā un PIL 5. 

panta 1. punktā noteiktajam, ja piegādes vai pakalpojumu, kurus sniedz sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs, līguma līgumcena ir vienāda ar 99 000 euro vai lielāka, ir 

jāpiemēro kāda no PIL noteiktām iepirkuma procedūrām. PIL 63. panta pirmās daļas 

2. punktā noteikts, ka piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot 

sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai 

māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību 

aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju. 

Pamatojoties uz minēto un ievērojot, ka nepastāv citas ekonomiski un tehniski 

pamatotas iespējas saņemt siltumenerģiju no alternatīva piegādātāja bez jaunas 

siltumtrases un pieslēgumu izbūves, RPNC plāno uzsākt iepirkuma procedūru par 

siltumenerģijas piegādi, veicot sarunu procedūru ar AS “RĪGAS SILTUMS” PIL 63. 

panta pirmās daļas 2. punkta kārtībā. Sarunu procedūras rezultātā paredzēts noslēgt 

līgumu ar termiņu uz 5 (pieciem) gadiem.  


