
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS 

par sarunu procedūru "Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos 

pakalpojuma iegāde 2021.gadam", sagatavots saskaņā ar likuma "Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums" 45.pantu un saskaņā ar 28.03.2017. Ministru 

kabineta noteikumu Nr.187 p.98 

 

1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un adrese, iepirkuma identifikācijas 

numurs, iepirkuma procedūras veids un tās izvēles pamatojums, kā arī iepirkuma 

līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets: 

1.1. Akciju sabiedrība "Latvenergo", Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, Latvija, LV-1230;  

1.2. LE 2020/9; IPR-64251; 

1.3. Sarunu procedūra;  

1.4. Mediju plānošanas un reklāmu izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 

2021.gadam 

 

2. Datums, kad paziņojums par līgumu un periodiskais informatīvais paziņojums, ja 

tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļvietnē: 

18.09.2020. (Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī); 

17.09.2020. (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē). 

 

3. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras 

dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

3.1. iepirkuma komisijas sastāvs: Ieva Arāja, Solvita Linde, Liene Meklere-Kutsare, 

Gundars Sabals, Edmunds Kanapeckis, Sanita Bilzena, Renārs Osis, Tatjana 

Kromāne;  

3.2. iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: AS "Latvenergo" 27.07.2020. 

rīkojums Nr.239; 

3.3. dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti: 

Iepirkuma komisijas locekļi, Veronika Gudeņa un ārējais eksperts SIA "Mandmark". 

 

4. Pieteikumu un sākotnējo piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

pieteikumu iesniegšanas termiņš -  02.11.2020. 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš -  vēl nebija noteikts 

 

5. To piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi, un to pretendentu 

nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, kā arī piedāvātās cenas vai izmaksas: 

5.1. piegādātāju nosaukumi, kuri pieteikušies uz kandidātu atlasi 

1) SIA "Alpha Baltic Media", 

2) SIA "Idea Havas Media",  

3) SIA "Initiative Latvia",  

4) SIA "Inspired",  

5) SIA "Media House",  

6) SIA "Trendmark", 

7)  SIA "MIXD". 

 

5.2. pretendentu nosaukumi, kuri ir iesnieguši piedāvājumus, un piedāvātās cenas.  

Kandidātu atlases rezultāti tika atcelti, līdz ar to piedāvājumi netika iesniegti. 

 

 



6. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu 

nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto kandidātu nosaukumus un to 

noraidīšanas iemeslus: 

6.1. Kandidātu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto kandidātu 

nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus: Nav 

6.2. noraidīto kandidātu nosaukumus un to noraidīšanas iemeslus: 

SIA "MIXD" nav atbilstošs kvalifikācijas prasībai 12.1.14. "Kandidāta iepriekšējo 3 

(trīs) gadu vai nostrādātā perioda, ja Kandidāts savu darbību uzsācis vēlāk par norādīto 

periodu, vidējais gada neto (finanšu) apgrozījums nav mazāks par 800 000,00 EUR (ja 

Kandidāts ir personu apvienība, tad šī prasība attiecināma uz personu apvienību kopumā). 

Šajā periodā Kandidāta paša kapitāls ir pozitīvs un apgrozāmie aktīvi ir lielāki par īstermiņa 

saistībām (ja Kandidāts ir personu apvienība, tad šī prasība attiecināma uz katru personu 

apvienības dalībnieku)", jo kandidāta iepriekšējo 3 gadu vidējais gada neto (finanšu) 

apgrozījums ir mazāks kā 800 000,00 EUR un šajā periodā Kandidāta paša kapitāls nav 

pozitīvs un apgrozāmie aktīvi nav lielāki par īstermiņa saistībām. 

 

7. Piedāvājumu skaita samazināšanas gadījumā norāda izraudzīto pretendentu 

nosaukumus un to izraudzīšanās iemeslus, noraidīto pretendentu nosaukumus un to 

noraidīšanas iemeslus: Nav 

 

8. Pieteikumu un piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

8.1. pieteikumu atvēršana - Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 

www.eis.gov.lv., 02.11.2020., plkst.10:00; 

8.2. piedāvājumu atvēršana – nenotika. 

 

9. Sarunu posmi un to rezultāti: 

nav attiecināms. 

 

10. Tā pretendenta (vai pretendentu) nosaukums, ar kuru (vai kuriem) nolemts slēgt 

iepirkuma līgumu, piedāvātā līgumcena, kā arī piedāvājumu izvērtēšanas 

kopsavilkums un pamatojums piedāvājuma izvēlei: 

Nav 

11. Informācija, ja tā ir zināma, par to iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

daļu, kuru izraudzītais piegādātājs plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī 

apakšuzņēmēju nosaukumi: 

Nav 

12. Pamatojums lēmumam par katru noraidīto kandidātu un pretendentu, kā arī par 

katru iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošu pieteikumu un piedāvājumu: 

SIA "MIXD" nav atbilstošs kvalifikācijas prasībai 12.1.14. "Kandidāta iepriekšējo 3 

(trīs) gadu vai nostrādātā perioda, ja Kandidāts savu darbību uzsācis vēlāk par norādīto 

periodu, vidējais gada neto (finanšu) apgrozījums nav mazāks par 800 000,00 EUR (ja 

Kandidāts ir personu apvienība, tad šī prasība attiecināma uz personu apvienību kopumā). 

Šajā periodā Kandidāta paša kapitāls ir pozitīvs un apgrozāmie aktīvi ir lielāki par īstermiņa 

saistībām (ja Kandidāts ir personu apvienība, tad šī prasība attiecināma uz katru personu 

apvienības dalībnieku)", jo kandidāta iepriekšējo 3 gadu vidējais gada neto (finanšu) 

apgrozījums ir mazāks kā 800 000,00 EUR un šajā periodā Kandidāta paša kapitāls nav 

pozitīvs un apgrozāmie aktīvi nav lielāki par īstermiņa saistībām. 

 

13. Lēmuma pamatojums, ja iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu pārtraukt vai 

izbeigt iepirkuma procedūru: 



Pieņemts lēmums pārtraukt sarunu procedūru "Mediju plānošanas un reklāmu 

izvietošanas masu medijos pakalpojuma iegāde 2021.gadam" (ID Nr. IPR-64251). 

Lēmums pieņemts, ievērojot Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu Nr.4-2.2/21-5 

(26.01.2021), kā arī reklāmas tirgū notikušās izmaiņas un valstī noteiktos Covid-19 izplatības 

ierobežošanas pasākumus. Iepirkumu procedūras komisija konstatēja, ka Sarunu procedūras 

nolikumā ir jāveic būtiski grozījumi: 

1. Ņemot vērā Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumā pausto atziņu, ka lēmums par 

kandidāta pieredzes atbilstību jāpieņem balstoties uz pircēju atsauksmēm, jo nolikumā nav 

atrunāts, ka pieredzei jābūt pārbaudāmai (nolikumā netika noteikti papildu nosacījumi un 

norādīti papildu dokumenti pieredzes apliecināšanai), iepirkumu procedūras komisija 

konstatēja, ka kandidātu atlases prasības un to atbilstības pārbaudīšanas mehānisms nolikumā 

būtu pārstrādājams. Iepirkumu procedūras komisija nevarēja pieņemt lēmumu par kandidāta 

pieredzes atbilstību, balstoties tikai uz klientu atsauksmēm, situācijā kad iepirkumu 

procedūras komisijai radās šaubas par iesniegtās informācijas ticamību un netika iesniegti 

citi pierādījumi pieredzes atbilstībai. 

2. Vienlaikus iepirkumu procedūras komisija secināja, ka laika posmā kopš lēmuma 

par Sarunu procedūras uzsākšanu ir notikušas vairākas būtiskas izmaiņas Latvijas reklāmas 

tirgū. SIA "Tet" televīzija paziņojusi par vairāku TV kanālu izņemšanu no savas apraides, 

tāpat arī spēkā stājusies sabiedrisko mediju pilnīga iziešana no reklāmu tirgus, par ko Sarunu 

procedūras izsludināšanas laikā vēl nebija pieņemti gala lēmumi atbildīgajās iestādēs. 

Minētie apstākļi būtiski maina ar attiecīgajiem TV kanāliem sasniedzamo auditoriju un 

potenciālo reklāmas kampaņu kanālu sadalījumu.   

3. Kopš AS "Latvenergo" valdes lēmuma par nepieciešamību rīkot Sarunu procedūru 

pieņemšanas, turpinoties dažādiem Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumiem valstī (tai 

skaitā atkārtoti izsludināta un pagarināta ārkārtas situācija ar dažādiem tirdzniecības, 

pulcēšanas un pasākumu ierobežojumiem), ir pārskatīta un precizēta uzņēmuma biznesa 

stratēģija,  mainot vairāku pakalpojumu plānotos pārdošanas apjomus, kā arī zīmola 

komunikācijas mērķus 2021.gadam. 

Ņemot vērā uzņēmuma precizētos biznesa un komunikācijas mērķus 2021.gadam, kā 

arī notikušās izmaiņas mediju tirgū, iepirkumu procedūras komisija konstatēja, ka AS 

"Latvenergo" līdzekļu efektīvas izmantošanas nodrošināšanas un AS "Latvenergo" mērķu 

sasniegšanas nolūkā pastāv objektīva nepieciešamība veikt grozījumus Sarunu procedūras 

nolikumā. Iepirkumu procedūras komisija konstatēja, ka veicamie grozījumi ir būtiski, kā 

rezultātā pastāv objektīvs pamats pārtraukt Sarunu procedūru. 

 

14. Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi 

piedāvājumu par nepamatoti lētu: 

Nav 

15. Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska pieteikumu un piedāvājumu 

iesniegšana, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums pieteikumu un 

piedāvājumu saņemšanai izmantot elektroniskās informācijas sistēmas: 

Pieteikumi iesniegti Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā 

www.eis.gov.lv  

16. Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: 

Nav 


