
Skrundas novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) ir 
saņēmusi iesniegumu par atklāta konkursa Nr.SNP-2013-2 nolikuma punktu 8.4. ar 
sekojošiem jautājumiem: 
 

1) Nolikuma 8.4. punktā ir ietverta kvalifikācijas prasība, ka pretendentam pēdējo 
trīs gadu laikā ir jābūt uzsākušam atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanu vismaz vienā pašvaldībā, kurā iedzīvotāju skaits ir vienāds vai 
lielāks kā Skrundas novadā. SIA „L&T” uzskata, ka šī prasība neatbilst 
Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.daļai un 42.pantam, jo, neskatoties uz to, 
ka SIA „L&T” ir vecākais un lielākais atkritumu apsaimniekotājs Latvijā ar 
ikgadēju apgrozījumu vairāk par 11 milj. LVL un ar starptautisku pieredzi, SIA 
„L& T” minēto kvalifikācijas prasību nevar izpildīt. 
SIA „L&T” uzskata, ka šāda prasība ir nepamatota un būtiski sašaurina 
potenciālo tirgus dalībnieku loku, tādējādi ierobežojot brīvu konkurenci, kas ir 
pretrunā Publisko iepirkumu likumā ietvertajiem principiem, jo pēdējo trīs 
gadu laikā Latvijā ir notikuši tikai 5 konkursi, kur iedzīvotāju skaits ir vienāds 
vai lielāks ar Skrundas novadu un kur iedzīvotāju skaits ir vienāds vai lielāks ar 
Skrundas novadu un kur jaunais apsaimniekotājs ir pilnībā uzsācis savu 
darbību. Pie tam jāatzīmē, ka pakalpojuma uzsākšana Pierīgas teritorijās ir 
daudz reizes vienkāršāka un būtiski atšķirsies no pakalpojuma uzsākšanas 
Latvijas vidienē, jo liela nozīme ir gan iedzīvotāju blīvumam, gan klientu 
izvietojumam, gan attiecībās administratīvās teritorijas infrastruktūrai, tajā 
skaitā piebraucamiem ceļiem. Līdz ar to Pasūtītāja izvirzītā kvalifikācijas 
prasība, salīdzinot, piemēram, Babītes novadu ar Skrundas novadu, ir pilnīgi 
nepamatota, jo būtiski atšķiras faktiskie apstākļi abos minētajos novados, lai 
gan iedzīvotāju skaits būtu apmēram vienāds. 
SIA „L&T” uzskata, ka gadījumā, ja pašvaldība vēlas pārliecināties, ka 
atkritumu apsaimniekotājs ir spējīgs veiksmīgi uzsākt pakalpojuma sniegšanu 
jaunā administratīvā teritorijā, par to ir iespējams pārliecināties, saņemot 
atsauksmes no pašvaldībām. Papildus minētajam, SIA „L&T” norāda, ka 
vienlaicīga pakalpojuma sniegšanas uzsākšana vairāku pašvaldību teritorijās 
dažādās Latvijas vietās nebūt nav vieglāka par pakalpojuma uzsākšanu vienā 
lielā novadā ar lielu iedzīvotāju blīvumu. Līdz ar to SIA „L&T” lūdz izslēgt 
minēto kvalifikācijas prasību vai papildināt nolikumu, paredzot, ka pretendents 
pēdējo trīs gadu laikā ir uzsācis atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 
sniegšanu pašvaldībās, kuru kopējais iedzīvotāju skaits ir vienāds vai lielāks kā 
Skrundas novadā. 

2) Tehniskajā specifikācijā 1.1. punktā ir uzskaitīti Skrundas novada pašvaldības 
administrēti objekti, kur ir arī norādīti konteineru izvešanas biežumi. Dažos 
objektos uzrādītais konteineru izvešanas skaits ir minēts 8x mēnesī, bet, ņemot 
vērā, ka izvedamo atkritumu apjoms šajās adresēs ir salīdzinoši mazs, tad 
speciāli šo dažu adrešu apkalpošana 8 reizes mēnesī būtiski paaugstinās 
izmaksas un līdz ar to kopējo tarifu novadā. Līdz ar to SIA „L&T” lūdz Jūs 
skaidrot, vai, attiecīgās adresēs palielinot konteineru tilpumu vai skaitu, vai 
papildus uzstādot konteinerus sirotajiem atkritumiem, būs iespējams samazināt 
izvešanu biežumu līdz 4 reizēm, kas dotu iespēju piedāvāt visiem novada 
iedzīvotājiem pēc iespējas mazāku tarifu par atkritumu apsaimniekošanu. 

3) SIA „L&T” vērš Jūsu uzmanību uz to, ka atsevišķās vietās iepirkuma 
dokumentos ir kļūdas dēļ minēts Nīcas novads. 

 



Atbildot uz uzdotajiem jautājumiem komisija paskaidro sekojošo: 
Ņemot vērā minētos apstākļus, 2013.gada 24.janvārī ir pieņemts lēmums veikt 
izmaiņas atklāta konkursa „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Skrundas 
novada administratīvajā teritorijā” ar identifikācijas Nr.SNP-2013-2 nolikumā: 

1) Izteikt nolikuma 8.4.punktu sekojošā redakcijā: 

 
2) Papildināt nolikuma tehniskās specifikācijas 1.1. punkta tabulu sekojoši: 

 
 

Konteineru skaits un 
veids 

Nr.p.k. Mājas, adrese 

Tilpums Skaits 

Izvešanas 
periodiskums
Reizes/ mēn. 

1. Skrunda, Raiņa iela 11 0.24 1 8* 
2. Skrunda, Lielā iela 1a  0.24 2 4 
3. Skrunda, Lielā iela 4 0.24 1 2 
4. Skrunda, Liepājas iela 12 1.1 1 8* 
5. Skrunda, Saldus iela 15 0.24 1 4 
6. Skrunda, Pils iela 8 0.24 1 1 
7. Jaunmuižas pamatskola 1.1 1 1 
8. Raņķi, Skola 0.24 1 1 
9. Rudbārži, Skola 0.24 2 8* 
10. Rudbārži, “Dārdedzes” 0.24 1 4 
11. Rudbāržu pag., aprūpes 

nams “Valtaiķi” 
1.1 1 2 

12. Nīkrāces pag.,Dzelda,  
Dārza iela 2, Skola 

1.1 1 2 

13. Nīkrāces pag., Dzelda, 
Torņu iela 3 

0.24 1 2 

14. Nīkrāces pag., Dzelda, 
Pagasta padome 

0.24 1 2 

* Konteineru izvešanas skaits var tikt mainīts, palielinot konteineru tilpumu un/vai 

skaitu. 

3) Vēstules 3. punktā minētās kļūdas iepirkuma dokumentos ir pārrakstīšanās kļūdas 

un ir izlabotas. 

8.4. Pretendentam ir pieredze sadzīves 
atkritumu savākšanā un pārvadāšanā  

Pretendentam ir pieredze atkritumu 
apsaimniekošanas jomā pēdējo trīs gadu 
laikā, apsaimniekojot sadzīves atkritumus 
vismaz tādā apjomā, kāds paredzēts šajā 
iepirkumā. Pretendentam jāiesniedz izziņa 
par apsaimniekoto atkritumu apjomu.  
Pretendents pēdējo trīs gadu laikā ir 
uzsācis atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumu sniegšanu pašvaldībās, kuru 
kopējais iedzīvotāju skaits ir vienāds vai 
lielāks kā Skrundas novadā. Atbilstību šai 
prasībai pretendents apliecina iesniedzot 
noslēgto līgumu ar pašvaldību kopiju. 


