
Iepirkumu komisijas atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jaut ājumiem iepirkum ā 
„Topogr āfiskās uzmēr īšanas un ģeotehniskās izpētes pakalpojumu nodrošināšana”, 

Nr. LPR/2015/1 
(Iepirkumu komisijas 2015.gada 13.janvāra sēde Nr.2) 

 
Jautājums: 

Iepirkuma nolikumā iekļautā 2. pielikuma “Tehniskā piedāvājuma forma” 
3.iepirkuma priekšmeta daļai “Ģeotehniskās izpētes veikšana publiskās infrastruktūras 
kvalitātes uzlabošanai Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” 
prasību sadaļas 1. daļas “Prasības ģeotehniskās izpētes sagatavošanai un nodošanai” 
1.3.punktā ir norādīts – “Pakalpojums pilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē ir jānodrošina līdz 
2015.gada 25.februārim. Ja Pakalpojums tiks nodots vai visi tā trūkumi tiks novērsti vēlāk, 
Pasūtītājs ir tiesīgs to nepieņemt”. Savukārt šī paša 2. pielikuma prasību sadaļas 2. daļas 
“Ģeotehniskās izpētes standarti un normas” punktā 2.2. ir norādīts – “Projektējamās būves 
ģeotehniskā kategorija - III kategorija pēc LBN 005-99”.  

Šobrīd Latvijas Republikā inženierģeoloģiskās izpētes licenču, kas ir 
inženierģeoloģiskās izpētes veikšanas tiesisks pamats, saņemšanas kārtība ir noteikta 
2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 696 “Zemes dzīļu izmantošanas 
licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”, kuru 4. 
punktā norādīts – “Persona uz laiku līdz vienam gadam var saņemt licenci zemes dzīļu 
izmantošanai visā Latvijas teritorijā vai tās daļā, ja zemes dzīles paredzēts izmantot: 4.1. 
inženierģeoloģiskajai izpētei I kategorijas būvju vajadzībām, ģeoekoloģiskajai vai 
ģeofizikālajai izpētei; …”. Savukārt Valsts Vides dienesta izsniegtās I ģeotehniskās 
kategorijas būvju inženierģeoloģiskās izpētes licences pielikuma 3. punktā ir minēti 
nosacījumi, ka atsevišķas licences izpētei saņemšanai, kuru skaitā ir arī II un III ģeotehniskās 
kategorijas būvju apbūves laukumi. 

No augstākminētā izriet, ka 3. iepirkuma priekšmeta daļas “Ģeotehniskās izpētes 
veikšana publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai Līvānu industriālajā zonā 
uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” likumiskai darbu izpildei, ņemot vērā, ka 
projektējamās būves atbilst III ģeotehniskai kategorijai, ir jāsaņem atsevišķa 
inženierģeoloģiskās izpētes licence izpētes darbu veikšanai 3. iepirkuma priekšmeta daļā 
minētajā objektā. Šādu atsevišķu licenci var pieprasīt pēc līguma noslēgšanas un tās 
izsniegšanas termiņš no pieteikuma dokumentācijas iesniegšanas brīža ir 1 mēnesis. Ņemot 
vērā piedāvājumu iesniegšanas termiņu (2015. gada 19. janvāris) un laiku, kas nepieciešams 
iepirkuma piedāvājumu izskatīšanai, uzvarētāja apstiprināšanai un līguma noslēgšanai, nav 
saprotams kā līdz nolikumā minētajam datumam (2015. gada 25. februāris) būtu iespējama 
licences saņemšana un inženierģeoloģiskās (ģeotehniskās) izpētes darbu izpilde atbilstoši LR 
likumdošanas prasībām. 
 

Komisijas atbilde: 
Saskaņā ar 2011.gada 6.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 696 “Zemes 

dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas 
kārtība” zemes dzīļu izmantošanas licences izsniedz Valsts vides dienests pēc visu 



nepieciešamo dokumentu saņemšanas no iesniedzēja. Neskatoties uz to, ka procesuālie 
termiņi kā maksimālo lēmuma pieņemšanas laiku paredz vienu mēnesi, praksē parasti tas 
notiek daudz ātrāk, ar nosacījumu kā iesniedzējs ir savlaicīgi un kvalitatīvi sagatavojis visus 
nepieciešamos dokumentus. 

Turklāt laika periodā, kamēr tiek sagatavota Valsts vides dienesta licence, ir 
iespējams veikt citus pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamos darbus, kuru izpildei nav 
nepieciešama norādītā licence (piem., saņemt attiecīgās atļaujas un saskaņojumus no 
pašvaldības). 

Ņemot vērā minēto, uzskatām, ka atbilstoši organizējot darba procesu, ir iespējams 
saņemt Valsts vides dienesta licenci un nodrošināt pakalpojumu nolikumā paredzētajā 
termiņā, t.i. līdz 2015.gada 25.februārim. 


