
Aktuālā informācija (22. maijs) 

 Sākot ar š.g. 3. aprīli komersanti uz e-pasta adresi industrija@mod.gov.lv iesūta savus 

sadarbības piedāvājumus. Tāpat uz šo vietni komersantu iepriekš vai paralēli saņemtos 

sadarbības piedāvājumus pārsūta citu Covid-19 izplatības ierobežošanā iesaistīto dienestu 

pārstāvji (VUGD, NVD u.c.).  

 

 Līdz š.g. 19. maijam kopumā saņemti 550 dažāda satura piedāvājumi. Iesūtītie piedāvājumi tiek 

apkopoti kopējā nepieciešamo IAL un dezinfekcijas līdzekļu uzskaitījuma tabulā (attiecīgi 

kategorizējot pēc piederības nepieciešamajiem iepirkuma priekšmetiem - atbilstoši VUGD 

aktuālajam pieprasījumam).  

 

 Š.g. 9. aprīlī VAMOIC ir pabeidzis NVD uzsāktās (bet vēl nenoslēgto) līgumu sarunas par 

steidzami nepieciešamo IAL līdzekļu piegādēm. Noslēgtie līgumi ir publicēti. Savukārt līdz š.g. 

2. aprīlim noslēgto IAL vai dezinfekcijas līdzekļu piegāžu līgumu izpildes kontrole paliek NVD 

pārziņā. 

 

 Š.g. 24. aprīlī VAMOIC ir noslēdzis piegādes līgumus ar A/S “MADARA Cosmetics” un A/S 

“Spodrība” par dezinfekcijas līdzekļiem rokām un virsmām. Kopējais piegādājamais apjoms 

dezinfekcijas līdzekļiem virsmām ir 37460 litri, bet dezinfekcijas līdzekļiem rokām – 145000 

litri. Noslēgtie līgumi ir publicēti. 

 

 Pašreizējais VAMOIC nodoms, lai mazinātu piegādes riskus, ir slēgt līgumus ar vairākiem 

piegādātājiem, kas iesnieguši atbilstošus piedāvājumus. 

 

 Š.g. 29. aprīlī IAL otrajai kārtai tika atlasīti septiņi komersanti, kuriem VAMOIC iepirkumu 

komisija lūdza iesniegt piedāvājumus līdz 5. maijam. Piedāvājumu par visiem IAL iesniedza 

tikai viens komersants, par sejas aizsargmaskām (Type IIR) un respiratoriem ar aizsardzības 

pakāpi FFP3 vēl pa vienam piedāvājumam. Četri komersanti neiesniedza piedāvājumus. 

 

 Š.g. 11. maijā VAMOIC iepirkumu komisija uzaicināja vēl septiņpadsmit atlasītos komersantus 

iesniegt piedāvājumus līdz 14. maijam par šādām precēm: 

 Medicīniskie vienreiz lietojamie cimdi (nesterili, nepūderēti); 

 Medicīniskie vienreiz lietojamie cimdi (sterili, nepūderēti);  

 Medicīniskie kombinezoni – aizsargtērpi (elastīgie, ar kapuci, vienreizlietojamie);  

 Virsvalki/halāti (ūdenscaurlaidīgi); 

 Priekšauti (ūdensnecaurlaidīgi); 

 Virsvalki/halāti ar garām piedurknēm (ūdens necaurlaidīgie, vienreizlietojamie);  

 Medicīniskās bahilas (garās, vienreizlietojamās);  

 Ķirurģiskās cepurītes, vienreizlietojamās;  

 Aizsargbrilles (daudzreiz lietojamās, dezinficējamas);  

 Ķirurģiskās maskas Tips I, Tips II un Tips IIR (EN 14683); 

 Respirators ar aizsardzības pakāpi FFP3 ar vārstu, FFP2 ar vārstu, FFP2 bez vārsta. 

 Piedāvājumus līdz 14.maijam ir iesnieguši 14 no 17 uzrunātajiem komersantiem. Šobrīd notiek 

iesniegto piedāvājumu un to dokumentācijas vērtēšana sadarbībā ar Veselības inspekciju un 

Patērētāju tiesību aizsardzības centru. 

 

 Š.g. 12. maija sēdē Ministru kabinets izskatīja Aizsardzības ministrija iesniegto informatīvo 

ziņojumu “Par esošajiem individuālo aizsardzības līdzekļu kvalitātes testēšanas izaicinājumiem 
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centralizētajās individuālo aizsardzības līdzekļu iegādēs”, kas sagatavots, ņemot vērā, ka 

VAMOIC iepirkumu komisijas viens no lielākajiem izaicinājumiem ārkārtas situācijas laikā ir 

laicīgi saņemt dokumentus, kas pierādītu piedāvāto IAL atbilstību kvalitātes prasībām. Ministru 

kabinets pieņēma lēmumu, ka komersantu piegādātie individuālie aizsardzības līdzekļi tiek 

pieņemti pēc vienkāršotas preču kvalitātes pārbaudes (atbilstoši tehniskajās specifikācijās 

izvirzītajām minimālajām atbilstības prasībām) un tiek nodrošināta to izdale institūcijām, 

atbilstoši VUGD iesniegtajam institūciju prioritāro vajadzību sarakstam, vienlaicīgi nosūtot tos 

kvalitātes testu veikšanai akreditētā laboratorijā. 

 

 Š.g. 14. maija sēdē Ministru kabinets izskatīja Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo 

ziņojumu, kas tika sagatavots, lai izpildītu 14. aprīlī Ministru prezidenta doto uzdevumu VUGD, 

Veselības ministrijai un Ekonomikas ministrijai par higiēniskās sejas maskas tehniskās 

specifikācijas izstrādi, kā arī tās izplatīšanu vietējiem ražotājiem. Attiecīgi institūcijas kopīgi 

sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkiem vienojās par atbilstošāko tehnisko 

specifikāciju higiēniskajai sejas maskai. Ministru kabinets: 

 uzdeva Veselības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un VUGD izplatīt 

informāciju par higiēnisko sejas masku lietošanu iedzīvotājiem; 

 uzdeva Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru 

izplatīt informāciju ražotājiem par iespēju ražot higiēniskās sejas maskas atbilstoši 

tehniskajai specifikācijai; 

 atbalstīja lēmumu par valsts iepirkumu veikšanu mazaizsargāto personu grupām 

informatīvajā ziņojumā minētajām maskām. 

 Sejas aizsarglīdzekļu iegādi veiks VAMOIC, bet sadali ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijām nodrošinās Labklājības ministrija. Sejas masku izdali pārējām 

informatīvajā ziņojumā norādītajām personu grupām nodrošinās pašvaldības ar attiecīgo sociālo 

pakalpojumu sniedzēju starpniecību. 

 

 Š.g. 14. maijā VAMOIC ir noslēdzis līgumu ar SIA “TAVOL” par respiratoru ar aizsardzības 

pakāpi FFP3 ar vārstu iegādi. Kopējais piegādājamais respiratoru skaits – 10 800 gab. 

Noslēgtais līgums ir publicēts. 

 

 Š.g. 15. maijā respiratori (KN95), kas iegādāti no SIA “TITLED”, tika nosūtīti testēšanai uz 

laboratoriju Polijā (Central Institute for Labour Protection - National Research Institute). 

 

 Š.g. 19. maijā vienreizlietojamās medicīniskās maskas, kas iegādātas no ADDI Trading PTE 

Ltd., tika nosūtīti testēšanai uz laboratoriju Beļģijā (CENTEXBEL). 

 

 Š.g. 19. maijā VAMOIC ir noslēdzis līgumu ar SIA “TAVOL” par respiratoru ar aizsardzības 

pakāpi FFP2 ar vārstu iegādi. Kopējais piegādājamais respiratoru skaits – 16 450 gab. 

Noslēgtais līgums ir publicēts. 

 

 Š.g. 19. maijā VAMOIC ir noslēdzis līgumu ar SIA “KVADRO” par dezinfekcijas līdzekļu 

virsmām un rokām iegādi humanitārās palīdzības sniegšanai Spānijas Karalistei. Kopējais 

piegādājamais dezinfekcijas līdzekļu skaits – 10 800 gab. (vienas vienības tilpums 700ml). 

Noslēgtais līgums ir publicēts. Ārlietu ministrija organizē preču nogādāšanu uz Spānijas 

Karalisti un ar Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību 

nodrošina preču nodošanu attiecīgajām ārvalstu iestādēm. 

 



 Š.g. 21. maijā Latvija sniedza atbalstu arī Itālijai un Sanmarīno Covid-19 izplatības 

ierobežošanā, nosūtot vairāk kā 11 tonnas A/S “Spodrība” ražotus dezinfekcijas līdzekļus 

virsmām un rokām aptuveni 47 000 euro vērtībā, ko iegādājies VAMOIC. Šādā veidā tiek 

parādīta solidaritāte sabiedroto valstīm. Arī šo dezinfekcijas līdzekļu nogādāšanu abām valstīm 

organizē Ārlietu ministrija. 

 

 Š.g. 22. maijā noslēgsies sejas ekrānu un dezinfekcijas līdzekļu piedāvājumu iesniegšana. Tālāk 

plānota iesniegto piedāvājumu un to dokumentācijas vērtēšana. 

 

 Š.g. jūnija sākumā plānots izsludināt higiēnisko sejas masku iepirkumu. Tehniskā specifikācija 

ir publicēta AM mājaslapā. Lai atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību, tiek izskatīta iespēja masku 

iegādi sadalīt starp vairākiem komersantiem. 

 

Par Latvijas izcelsmes ražotājiem 

 Šobrīd tiek plānots, ka darba grupa nekavējoties pāries uz Latvijā ražotu un atbilstoši 

sertificētu kritisko IAL iepirkšanu piegāžu drošības garantēšanai, tiklīdz būs atbilstošs 

piedāvājums; 

 Gadījumā, ja ekvivalents piedāvājums būs pieejams no vairākiem komersantiem 

vienlaicīgi, tad piegāžu līgumus plānots slēgt ar vairākiem komersantiem, piemērojot to 

pašu risku diversifikācijas principu, kāds šobrīd tiek attiecināts uz ārvalstīs ražotu IAL 

piegādēm. Vienlaicīgi šādā veidā ar nacionālo pasūtījumu ir iespējams atbalstīt iespējami 

plašāku vietējo ražotāju klāstu. 

 

Par Latvijas izcelsmes dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem 

 Vietējās iegādes šobrīd sniedz atbilstošākās iespējamās piegāžu drošības garantijas un 

sarunas par ārvalstu izcelsmes dezinfekcijas līdzekļu piegādēm netiek plānotas; 

 Attiecībā uz vietējiem dezinfekcijas līdzekļu ražotājiem tiks piemēroti tādi paši risku 

diversifikācijas principi kā iepriekšminēto IAL gadījumā, slēdzot piegāžu līgumus ar 

vairākiem vietējiem ražotājiem vienlaicīgi.  

 

Par Latvijas izcelsmes sejas ekrānu ražotājiem 

 Viena no individuālo aizsardzības līdzekļu iegādes prioritātēm ir sejas ekrāni (vizieri), 

tādēļ komersanti tika aicināti iesūtīt sadarbības piedāvājumus. Ņemot vērā ievērojamo 

iesūtīto nacionālo piedāvājumu skaitu, valsts centralizēto rezervju iepirkumu darba grupa 

uzsāka sarunas vienlaicīgi ar vairākiem vietējiem ražotājiem.  

 Būtiskākie apsvērumi piedāvājumu izvērtēšanā bija piegādes laiks, piegāžu drošība, 

centralizētai iegādei pieejamie produkcijas apjomi (ražošanas jaudas), izmaksas, 

produkcijas kvalitāte un atbilstība tehniskām prasībām. 

 Š.g. 24.aprīlī darba grupa vienojās turpmākai komunikācijai un piedāvājumu kvalitātes 

izvērtēšanai izvirzīt divpadsmit uzņēmumus, kuriem tika lūgts iesūtīt sejas ekrānu 

paraugus. Iesniegtie sejas ekrānu paraugi tika nodoti testēšanai. Lai veiktu objektīvu sejas 

ekrānu izvērtēšanu, visi paraugi ekspertiem tika iesniegti bez to ražotāju identificējošām 

pazīmēm, piešķirot tikai kārtas numurus.  

 Š.g. 14. maijā ir noslēgusies iesūtīto sejas ekrānu paraugu vērtēšana. Ņemot vērā ekspertu 

sniegto viedokli un izvērtējumu, ir atlasīti četri uzņēmumi, kuri šonedēļ tika uzrunāti 

iesniegt piedāvājumus otrajā kārtā ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 22.maijs. Visi 

četri uzņēmumi ir reģistrēti Latvijā, kā arī visiem ir iepriekšēja pieredze sejas ekrānu 

piegādēs valsts iestādēm.    



Komersantu iesniegtie sadarbības piedāvājumi tiek izvērtēti 2 kārtās 

Pirmajā kārtā hronoloģiskā secībā tiek vērtēti visi piedāvājumi, kas iesūtīti uz e-pastu 

industrija@mod.gov.lv, atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem, kuri interpretējami 

šādi: 

- Piegādes laiks – komersants sadarbības piedāvājumā spēj/nespēj uzrādīt skaidrus 

piegādes termiņus; 

- Piegāžu drošība – komersanta piedāvāto IAL deklarētais statuss (tiks saražoti pēc 

pieprasījuma/ir noliktavā), faktiskā atrašanas vieta (attālums līdz patērētājam), ar 

piedāvājumu saistītie loģistikas risinājumi un izaicinājumi (piegādes ķēdē iesaistīto 

institūciju skaits, ir/nav nepieciešama valsts institūciju papildus iesaiste piegādes 

nodrošināšanai), līdzšinējie darbības rādītāji (ir/nav salīdzināmi IAL piegāžu piemēri 

pēdējā mēneša laikā), citu valstu oficiālā iesaiste (sadarbības piedāvājums 

paredz/neparedz vienlaicīgu vairāku valstu IAL vajadzības nodrošinājumu, potenciāli 

iesaistot arī attiecīgo valstu publisko pārvaldi, piem., kopīgā loģistikas vajadzību 

nodrošinājumā);  

- Pieejamie produkcijas apjomi – komersants sadarbības piedāvājumā spēj/nespēj 

uzrādīt skaidrus piedāvātās produkcijas apjomus, sadarbības piedāvājumā ietvertās 

produkcijas klāsts (prioritāte to sadarbības piedāvājumu izvērtēšanai, kuru ietvaros 

identificējama iespēja vienā līgumā paredzēt maksimāli plašu nepieciešamo IAL 

pozīciju klāstu); 

- Izmaksas – komersanta sadarbības piedāvājuma cena; 

- Kvalitāte un atbilstība tehniskām prasībām – komersants ir/nav iesniedzis 

produkcijas sertifikācijas informāciju, komersants ir/nav iesniedzis papildus 

informāciju, kas varētu apliecināt produkcijas atbilstību sertifikācijas prasībām 

(ciktāl iespējams – produkcijas paraugi, produkcijas un/vai iepakojuma attēli utml.), 

komersanta uzrādīto līdzšinējo sadarbības partneru atsauksmes (ciktāl attiecināms), 

sadarbības piedāvājuma satura atbilstība publicētajam sagaidāmo piedāvājumu satura 

aprakstam (būtisks kritērijs sākotnējā pretendentu atlasē turpmākām sarunām, jo 

objektīvi ierobežotā laika ietvaros ļauj operatīvi atlasīt sākotnējos piedāvājumus pēc 

to atbilstības katrā no iepriekšminētajiem kritērijiem); 

 

 Lūdzam ņemt vērā, ka līdz ar ievērojamu iesniegto sadarbības piedāvājumu skaitu un 

nepieciešamību iespējami īsākā laikā nodrošināt Covid-19 seku ierobežošanā iesaistītās 

medicīnas, labklājības, iekšlietu u.c. valsts vai pašvaldību iestādes ar nepieciešamajiem 

IAL vai dezinfekcijas līdzekļiem, darba grupa iesniegto piedāvājumu sākotnējā 

izvērtēšanā izmanto pašu komersantu iesniegto informāciju, neveicot individuālu 

papildus saziņu ar katru no līdzšinējiem piedāvājumu iesniedzējiem. Līdz ar to 

būtiska ir komersantu sagatavoto sadarbības piedāvājumu maksimāla atbilstība š.g. 2. 

aprīlī AM mājas lapā publicētajām vadlīnijām attiecībā uz sagaidāmo sadarbības 

pieteikumu saturu. 

 

 Šobrīd iesniegtais piedāvājums ievērojami pārsniedz vajadzību, taču iesniegto 

piedāvājumu izskatīšana turpināsies gadījumiem, kad atlasītie kandidāti nespēj 

nodrošināt sākotnējo piedāvājumu vai IAL sertifikācija nav atbilstoša. 

 

 Individuālā saziņa, lai uzsāktu sarunas par līgumu, no VAMOIC puses notiks tikai ar 

tiem komersantiem, kas ir atlasīti otrajai kārtai, kuri atlasīti atbilstoši iepriekšminētajiem 

kritērijiem un ievērojot iepriekšminēto hronoloģisko secību, kā arī ar komersantiem, kuru 
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piedāvājumi ietver lokālās ražošanas komponenti. Otrajā kārtā VAMOIC iepirkumu 

komisija pieprasīs iesniegt precīzāku piedāvājumu.  

 VAMOIC iepirkumu komisija izmanto Veselības inspekcijas un Patērētāju tiesību 

aizsardzības centra atbalstu, lai pārliecinātos par piedāvāto preču atbilstību 

standartiem, to derīgumu un to, vai sertificējošās institūcijas ir atbilstošas un patiesi 

eksistējošas.   

 

 

 

 


