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Likuma mērķis 

Šī likuma mērķis ir nodrošināt: 

1) iepirkuma procedūras atklātumu; 

2) piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu 

attieksmi pret tiem; 

3) valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvu izmantošanu, 

maksimāli samazinot pasūtītāja risku 

 

 



Pieci autoparka vadības soļi 

1. Pārzināt lietojumu 

2. Analizēt ekspluatāciju  

3. Pārzināt piedāvājumu 

4. Definēt mērāmas prasības 

5. Uzraudzīt līguma izpildi 

 

Ja nav vēlmes, zināšanu vai iespēju darīt kaut vienu no šiem 

soļiem, tad labāk neko nepirkt! 

 

 



Nozares rekomendējošā 

dokumentācija 

Auto Asociācija 

sadarbībā ar Latvijas 

Autonomu Asociāciju 

un Iepirkumu 

Uzraudzības biroju 

2015. gada 22. janvārī 

publicēja “Labās 

prakses ieteikumi jaunu 

un lietotu automobiļu 

piegādes un nomas 

(pilna servisa) 

iepirkumos” 

 

http://www.iub.gov.lv/lv/

node/494 
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Ieteikumu saturs 

Automašīnu piegādes un ilgtermiņa nomas iepirkumi 

• Normatīvie akti 

• Līguma priekšmets 

• Vispārīgi par automobiļu tirdzniecību un nomu 

• Pielikumi/dokumentu paraugi 

• Auto Asociācijas klasifikators 

• Normālā nolietojuma instrukcija 

• C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas prasības 

 



Līguma priekšmets 

• Automobiļa pirkums 

• Automobiļa finanšu līzings (noma ar izpirkuma tiesībām) 

• Automobiļa operatīvais līzings (noma) 

 

Pašu līdzekļi vs bankas finansējums (līzings, noma): 

1. Vai pašiem ir tāda nauda? 

2. Ja jā, tad vai pašu nauda maksā lētāk par bankas naudu? 

3. Ja, jā, tad vai ir pieejams resurss (pašu vai ārpakalpojums), 

kas nodarbojas ar parka vadību? 

 



Vispārīgi par automobiļu 

tirdzniecību un nomu 

Modeļu attīstība 

• Jauni modeļi un esošo modeļu uzlabotas versijas 

• Jauns iepirkums, jauna dokumentācija 

• Tehniskā informācija jāpārbauda pie pārstāvja 

 



Vispārīgi par automobiļu 

tirdzniecību un nomu 

Ražošana un loģistika 

• Lielu skaitu vienādu a/m krājumos neviens netur 

• Ražošanas laiks ~3-6 mēneši 

• Ražošanas rinda ~1-3 mēneši 

• Ražošanu var ietekmēt – atvaļinājumu laiks, modeļu maiņas, 

specifisks aprīkojums, pārbūves, force majeure 

 

 

Ir pieļaujams prasīt pretendentam mazākus piegādes termiņus 

var iepirkumam līdz 10 automobiļiem, ja tiem nav specifisku 

prasību attiecībā uz komplektāciju vai speciālo aprīkojumu 



Vispārīgi par automobiļu 

tirdzniecību un nomu 

Serviss un apkope 

Ražotāja pārstāvis Ražotāja pārstāvis Neatkarīgs serviss Neatkarīgs serviss Nekvalitatīvs serviss Nekvalitatīvs serviss 
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Riski Riski 



Vispārīgi par automobiļu 

tirdzniecību un nomu 

Garantiju veidi 



Vispārīgi par automobiļu 

tirdzniecību un nomu 

Automobiļa ekspluatācija 



Vispārīgi par automobiļu 

tirdzniecību un nomu 

Finanšu piedāvājums 

• Mainīgi apjomi 

• Īsi piegādes termiņi 

• Divi iepirkumi vienā 

• Atpirkuma saistības pēc grafika 

 

Slikts piemērs (3) 

„Trīs mēnešus pirms nomas līguma darbības termiņa beigām Nomniekam ir tiesības informēt 
Iznomātāju par nodomu iegādāties nomātos automobiļus (vienu vai vairākus). Saņemot Nomnieka 
paziņojumu par nodomu iegādāties nomātos automobiļus, Iznomātājs 10 (desmit) darba dienu laikā 
bez papildus samaksas veic katra iznomātā automobiļa novērtēšanu un nosaka katra automobiļu 
cenu, nosūtot to rakstiski Nomniekam. Iznomātāja noteiktā automobiļa cena nedrīkst būt augstāka par 
šī līguma 1.1. punktā norādīto automobiļa atlikušo vērtību.”. 

 



Vispārīgi par automobiļu 

tirdzniecību un nomu 

Konkurences ierobežojumi: 

• Automobiļa tehniskie parametri tehniskajā specifikācijā 
neatbilst noteiktajai automobiļa klasei; 

• Noteikti savstarpēji izslēdzoši automobiļa parametri – dzinēja 
darba tilpums (cm3) un dzinēja jauda (kW/Zs); 

• Izvēlētie tehniskie parametri nav objektīvi salīdzināmi un 
izvērtējami; 

• Izvēlētie tehniskie parametri ir noteikti par labu konkrētai 
automobiļu markai; 

• Piegādes termiņi ir neatbilstoši vispārējai automobiļu 
piegādes loģistikai, tābrīža tirgus situācijai, iepirkuma 
priekšmeta specifikācijai un apjomam; 

• Jebkurš cits tehniskais parametrs, nosacījums vai to kopums, 
kas sašaurina pretendentu skaitu zem minimāli pieņemamā 

 



Vispārīgi par automobiļu 

tirdzniecību un nomu 

Piedāvājuma izvēles kritēriji 

• Vērtēšanas formulas 

Ļoti slikts piemērs (8) 

„Saimnieciskā izdevīguma kritēriji: 

” 

 



Klasifikators 

Pēteris Rubulis 
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Klasifikators - mērķis 

• Iedalīt automobiļus klasēs atbilstoši pēc lietojuma 

• Savstarpēji salīdzināt līdzīgus automobiļus 

• Atvieglot pasūtītājam iepirkuma procedūru 

• Pārskatāmi statistikas dati 

 

Piederību klasei nosaka automobiļa ražotāja pozicionējums 

 



Klasifikators – dalījums 

Dalījums pēc automobiļu pielietojuma: 

• Vieglie pasažieru – 6 klases 

• Daudzfunkciju (MPV) – 4 klases 

• Apvidus automobiļi (SUV) – 4 klases 

• Kupejas, kabrioleti un rodsteri 

• Pikapi (N1) 

• Furgoni (N1) – 3 klases 



Klasifikators – klases 



Klasifikators – piemērs 



Paldies par uzmanību! 

"Ripot vai velties" 

Ingus Rūtiņš, ingus.rutins@autoasociacija.lv 

Pēteris Rubulis, peteris@autoasociacija.lv 

 

Rīga, 2015 


