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1. INFORMĀCIJA PRETENDENTIEM 

 

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs – TM 2016/10/Komisija 

1.2. Pasūtītājs 

Pasūtītāja nosaukums Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 

Adrese Brīvības bulvāris 36 (ar ieeju no Tērbatas ielas), Rīga, LV – 1536 

Reģ. Nr. 90000070045 

Kontaktpersona: 

 

Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta direktors Ēriks 

Rēķis (tālrunis 67036806, fakss 67036754, e–pasts: 

eriks.rekis@tm.gov.lv) 

1.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 7 (septiņās) daļās un paredz informācijas apkopošanas, 

izvērtēšanas un analīzes, datu ievadīšanas, pārbaudes un rediģēšanas pakalpojuma sniegšanu 

(turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums): 

1.3.1. Iepirkuma priekšmeta pirmā daļa 

Iepirkuma priekšmets paredz informācijas apkopošanu un izvērtēšanu par nodokļu un 

maksājumu kategoriju noteikšanu Latvijas PSR budžeta pozīcijās, no kurām tika iemaksāti 

līdzekļi PSRS budžetā 1946.-1960. gadam, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums 

1. veidlapa).  

1.3.2. Iepirkuma priekšmeta otrā daļa 

Iepirkuma priekšmets paredz informācijas apkopošanu un izvērtēšanu par Latvijas PSR 

demogrāfiskiem datiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums 2. veidlapa). 

1.3.3. Iepirkuma priekšmeta trešā daļa 

Iepirkuma priekšmets paredz informācijas apkopošanu un izvērtēšanu par PSRS laikā radītiem 

zaudējumiem vides sektorā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums 3. veidlapa). 

1.3.4. Iepirkuma priekšmeta ceturtā daļa 

Iepirkuma priekšmets paredz informācijas apkopošanu un izvērtēšanu par radītajiem 

zaudējumiem Latvijas tautsaimniecībai 1945.-1990. MRK rūpnieciskās ražošanas 

militarizācijas un mobilizācijas rezervju uzkrāšanas rezultātā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

(1. pielikums 4. veidlapa). 

1.3.5. Iepirkuma priekšmeta piektā daļa 

Iepirkuma priekšmets paredz informācijas apkopošanu un izvērtēšanu par iespējām veikt 

Igaunijas PSR un Lietuvas PSR budžetu savstarpējo norēķinu ar PSRS apzināšanu un par 

strukturālu izdevumu – ienākumu analīzi Igaunijas un Lietuvas arhīvos, saskaņā ar tehnisko 

specifikāciju (1. pielikums 5. veidlapa). 

1.3.6. Iepirkuma priekšmeta sestā daļa 

Iepirkuma priekšmets paredz informācijas apkopošanu un izvērtēšanu par Latvijas prasījuma 

tiesību īstenošanas iespējām starptautiskajās tiesību institūcijās (1. pielikums 6. veidlapa). 

1.3.7. Iepirkuma priekšmeta septītā daļa 

Iepirkuma priekšmets paredz informācijas apkopošanu un datu bāzes veidošanu par padomju 

režīma represētām personām (1940-1989), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums 

7. veidlapa). 

 

1.4. Iepirkuma rezultātā Pasūtītājs slēgs Līgumus par katru iepirkuma priekšmeta daļu 

atsevišķi. 

mailto:janis.tomels@tm.gov.lv
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1.4.1. Iepirkuma priekšmets sadalīts 7 (septiņās) daļās: 

1.4.1.1. 1.daļa – Tehniskā specifikācija (instrukcijas 1. pielikuma 1. veidlapa); 

1.4.1.2. 2.daļa – Tehniskā specifikācija (instrukcijas 1. pielikuma 2. veidlapa); 

1.4.1.3. 3.daļa – Tehniskā specifikācija (instrukcijas 1. pielikuma 3. veidlapa); 

1.4.1.4. 4.daļa – Tehniskā specifikācija (instrukcijas 1. pielikuma 4. veidlapa); 

1.4.1.5. 5.daļa - Tehniskā specifikācija (instrukcijas 1. pielikuma 5. veidlapa); 

1.4.1.6. 6.daļa - Tehniskā specifikācija (instrukcijas 1. pielikuma 6. veidlapa); 

1.4.1.7. 7.daļa - Tehniskā specifikācija (instrukcijas 1. pielikuma 7. veidlapa). 

 

CPV kods 73000000-2 

 

1.5. Iepazīšanās ar instrukciju 

Ar instrukciju var iepazīties Tieslietu ministrijā Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas 

ielas), Rīgā, darba dienās, iepriekš piesakot savu ierašanos pa tālruni 67036869, 67036858 un 

Pasūtītāja mājas lapā internetā (www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi). 

1.6. Pakalpojuma sniegšanas termiņi 

1.6.1. Plānotais Pakalpojuma izpildes termiņš: 

1.6.1.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā – ir līdz 2016. gada 1. decembrim; 

1.6.1.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā – ir līdz 2016. gada 1. decembrim; 

1.6.1.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā – ir līdz 2016. gada 30. novembrim; 

1.6.1.4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā – ir līdz 2016. gada 1. decembrim; 

1.6.1.5. iepirkuma priekšmeta 5.daļā – ir līdz 2016. gada 1. oktobrim; 

1.6.1.6. iepirkuma priekšmeta 6.daļā – ir līdz 2016. gada 11. novembrim; 

1.6.1.7. iepirkuma priekšmeta 7.daļā – ir līdz 2016. gada 10. decembrim. 

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība 

1.7.1. Piedāvājumu var iesniegt līdz Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 

paziņojumā „Paziņojums par plānoto līgumu” norādītajam piedāvājuma 

iesniegšanas termiņam, Tieslietu ministrijā Brīvības bulvārī 36 (ar ieeju no Tērbatas 

ielas), Rīgā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. 

1.7.2. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam instrukcijas 1.7.1. punktā norādītajā adresē līdz 

Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā paziņojumā „Paziņojums par 

plānoto līgumu” norādītajam piedāvājuma iesniegšanas termiņam. Piedāvājums, kas 

iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam. 

1.7.3. Ja piedāvājums tiek iesniegts personīgi, tas iepriekš jāpiesaka pa tālruni 67036869, 

67036858. 

1.7.4.  Instrukcijas noteiktajā kartībā pretendents var iesniegt piedāvājumu par katru iepirkuma 

priekšmeta daļu atsevišķi. Piedāvājumu variantu iesniegšana netiek atļauta. 

1.8. Piedāvājuma noformēšana 

1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda: 

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese; 

1.8.1.2. pretendenta nosaukums un adrese; 

1.8.1.3. atzīme „Piedāvājums iepirkumam „Informācijas apkopošana, izvērtēšana un analīze, 

datu ievadīšana, pārbaude un rediģēšana komisijas PSRS totalitārā komunistiskā 

okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par 

represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās 

iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai vajadzībām” iepirkuma priekšmeta 

pirmajai un/vai otrajai un/vai trešajai un/vai ceturtajai un/vai piektajai un/vai sestajai 

daļai, un/vai septītajai daļai ” (Identifikācijas Nr. TM 2016/10/Komisija)”. 

1.8.2. Piedāvājums sastāv no: 

1.8.2.1. pretendenta atlases dokumentiem; 

http://www.tm.gov.lv/


 4 

1.8.2.2. finanšu piedāvājuma. 

1.8.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un 

ievietotam atbilstoši instrukcijas 1.8.1. punkta prasībām noformētā aploksnē. Ja 

Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir 

jāapliecina. 

1.8.4. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma 

dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā vai 

pretendenta paša tulkojums latviešu valodā, kas apliecināts ar apliecinājuma uzrakstu. 

1.8.5. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu kopiju un 

tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts 

vai caurauklots. 

1.8.6. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (instrukcijas 2. pielikums) jāparaksta pretendenta 

paraksttiesīgai personai. Ja pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā paraksta pretendenta 

pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru. 

 

2. PRASĪBAS PRETENDENTIEM 

2.1. Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja: 

2.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas 

procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz 

parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek 

likvidēts; 

2.1.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 

datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par 

plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā vai dienā, kad 

iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz 

iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts 

lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas 

reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts 

sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 

pārsniedz 150 euro; 

2.1.3. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, 

ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 

personālsabiedrība, ir attiecināmi instrukcijas 2.1.1. un 2.1.2. apakšpunktā minētie 

nosacījumi. 

2.2. Iepirkuma priekšmeta pirmajā daļā: 

Pretendentam un/vai tā piesaistītai personai ir: 

2.2.1. vismaz viena pieredze informācijas iegūšanā, apkopošanā un izvērtēšanā par 

nodokļu un maksājumu kategoriju noteikšanu Latvijas PSR un PSRS budžetu pozīcijās no 

dažādu arhīvu un citiem avotiem, un 

2.2.2.  maģistra grāds ekonomikas vai līdzvērtīgā jomā vai vēstures zinātnē vai līdzvērtīgā 

jomā, un 

2.2.3. Pretendents un/vai tā piesaistītā persona spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu 

valodā. 

2.3. Iepirkuma priekšmeta otrajā daļā: 

Pretendentam un/vai tā piesaistītai personai ir: 

2.3.1. pieredze specifiskās tēmās par PSRS okupācijas laika posmu Latvijā informatīvu 

materiālu iegūšanā un darba grupu, semināru, konferenču organizēšanā, un 

2.3.2. augstākā izglītība, un 
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2.3.3. Pretendents un/vai tā piesaistītā persona spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu 

valodā. 

2.4. Iepirkuma priekšmeta trešajā daļā: 

Pretendentam un/vai tā piesaistītai personai ir: 

2.4.1. vismaz trīs pieredzes informācijas iegūšanā, apkopošanā un izvērtēšanā no arhīviem 

un citiem avotiem par PSRS laikā radītiem zaudējumiem vides sektorā un vismaz 30 

publikācijas
1
 par attiecīgo tēmu, un 

2.4.2. vēlama pieredze sadarbībā ar starptautiskām vides aizsardzības institūcijām, dalība 

starptautiskās konferencēs, un 

2.4.3.  maģistra akadēmiskais grāds vides inženierzinātņu jomā vai maģistra akadēmiskais 

grāds līdzvērtīgā jomā, un 

2.4.4. Pretendents un/vai tā piesaistītā persona spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu 

valodā. 

2.5. Iepirkuma priekšmeta ceturtajā daļā: 

Pretendentam un/vai tā piesaistītai personai ir: 

2.5.1. vismaz viena pieredze informācijas iegūšanā, apkopošanā un izvērtēšanā par 

radītajiem zaudējumiem Latvijas tautsaimniecībai 1945.-1990 no arhīva un citiem 

avotiem, un 

2.5.2. vismaz 4 (četras) publikācijas
2
 par PSRS militāri - rūpnieciskā kompleksa darbību 

Latvijas teritorijā, un 

2.5.3. augstākā izglītība, un 

2.5.4. Pretendents un/vai tā piesaistītā persona spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu 

valodā. 

2.6. Iepirkuma priekšmeta piektajā daļā: 

Pretendentam un/vai tā piesaistītai personai ir: 

2.6.1. pieredze informācijas iegūšanā no dažādu arhīvu u.c. materiāliem par Latvijas PSR 

budžeta savstarpējiem norēķiniem ar PSRS, un 

2.6.2. vismaz trīs akadēmiska rakstura publikācijas
3
 par Latvijas ekonomiku PSRS 

okupācijas laikā, un 

2.6.3.  doktora grāds ekonomikas vai līdzvērtīgā jomā vai doktora grāds vēstures zinātnē 

vai līdzvērtīgā jomā, un 

2.6.4. Pretendents un/vai tā piesaistītā persona spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu 

valodā. 

2.7. Iepirkuma priekšmeta sestajā daļā: 

Pretendentam un/vai tā piesaistītai personai ir: 

2.7.1. vismaz viena pieredze informācijas iegūšanā, apkopošanā un izvērtēšanā par 

Latvijas prasījuma tiesību īstenošanas iespējām starptautiskajās tiesību institūcijās no 

arhīviem un citiem avotiem, un 

2.7.2. vēlama starptautiskās sadarbības pieredze informācijas iegūšanā par līdzīgiem 

jautājumiem, un 

2.7.3. maģistra grāds tiesību zinātnē vai līdzvērtīgā jomā, un 

2.7.4. Pretendents un/vai tā piesaistītā persona spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu 

valodā. 

2.8. Iepirkuma priekšmeta septītajā daļā: 

2.8.1. Pretendentam uz Līguma slēgšanas brīdi ir Latvijas valsts arhīva (turpmāk – 

Arhīvs) izsniegta izziņa – atļauja, kura apliecina, ka Pretendentam ir tiesības iekļūt Arhīva 

telpās un apkopot, apstrādāt represēto personu dokumentus (kartiņas).   

                                                 
1
 Publikācijas, pētījumi, ziņojumi, publiskie forumi u.tml. 

 
2
Publikācijas, pētījumi, ziņojumi, publiskie forumi u.tml. 

3
Publikācijas, pētījumi, ziņojumi, publiskie forumi u.tml. 
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Pretendentam un/vai tā piesaistītai personai ir: 

2.8.2. vismaz viena darba pieredze ar represēto personu dokumentiem (kartiņām) arhīvā, 

un 

2.8.3. krievu valodas zināšanas, saskaņā ar „Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu 

apguvei” valodas zināšanu līmenis vismaz B2, un  

2.8.4.  augstākā izglītība, un 

2.8.5. Pretendents un/vai tā piesaistītā persona spēj nodrošināt komunikāciju ar Pasūtītāju 

latviešu valodā. 

2.9. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst instrukcijas norādītajām pretendentu atlases 

prasībām, netiek izskatīti un turpmākajā iepirkumā nepiedalās. 
 

3. PRETENDENTA ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 

 

3.1. Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā: 

3.1.1. pretendenta pieteikums par piedalīšanos attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā apliecina 

apņemšanos sniegt Pakalpojumu saskaņā ar instrukcijas prasībām. 

3.1.2. pieteikumu par piedalīšanos attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā iepirkumā sagatavo, 

aizpildot iepirkuma instrukcijas 2. pielikuma veidlapu. 

3.2. Iepirkuma priekšmeta pirmajā daļā: 

3.2.1. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.2. punktam, pretendents iesniedz CV (CV 

veidojot atbilstoši instrukcijas 4. pielikumā esošajai 1.veidlapai); 

3.2.2. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.2.2. punktam, pretendents iesniedz izglītības 

apliecinošus dokumentus (kopijas). 

3.3. Iepirkuma priekšmeta otrajā daļā: 

3.3.1. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.3. punktam, pretendents iesniedz CV (CV 

veidojot atbilstoši instrukcijas 4. pielikumā esošajai 2.veidlapai); 

3.3.2. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.3.2. punktam, pretendents iesniedz izglītības 

apliecinošus dokumentus (kopijas). 

3.4. Iepirkuma priekšmeta trešajā daļā: 

3.4.1. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.4. punktam, pretendents iesniedz CV (CV 

veidojot atbilstoši instrukcijas 4. pielikumā esošajai 3.veidlapai); 

3.4.2. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.4.3. punktam, pretendents iesniedz izglītības 

apliecinošus dokumentus (kopijas). 

3.5. Iepirkuma priekšmeta ceturtajā daļā: 

3.5.1. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.5. punktam, pretendents iesniedz CV (CV 

veidojot atbilstoši instrukcijas 4. pielikumā esošajai 4.veidlapai); 

3.5.2. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.5.3. punktam, pretendents iesniedz izglītības 

apliecinošus dokumentus (kopijas). 

3.6. Iepirkuma priekšmeta piektajā daļā: 

3.6.1. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.6. punktam, pretendents iesniedz CV (CV 

veidojot atbilstoši instrukcijas 4. pielikumā esošajai 5.veidlapai); 

3.6.2. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.6.3. punktam, pretendents iesniedz izglītības 

apliecinošus dokumentus (kopijas). 

3.7. Iepirkuma priekšmeta sestajā daļā: 

3.7.1. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.7. punktam, pretendents iesniedz CV (CV 

veidojot atbilstoši instrukcijas 4. pielikumā esošajai 6.veidlapai); 

3.7.2. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.7.3. punktam, pretendents iesniedz izglītības 

apliecinošus dokumentus (kopijas). 

3.8.  Iepirkuma priekšmeta septītajā daļā: 

3.8.1. Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.8. punktam, pretendents iesniedz CV (CV 

veidojot atbilstoši instrukcijas 4. pielikumā esošajai 7.veidlapai); 
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3.8.2.  Lai apliecinātu atbilstību instrukcijas 2.8.4. punktam, pretendents iesniedz izglītības 

apliecinošus dokumentus (kopijas). 

 

4. FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

 

4.1. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, ņemot vērā attiecīgās iepirkuma priekšmeta 

daļas tehniskajā specifikācijā noteikto, atbilstoši aizpildot finanšu piedāvājumu veidlapu 

(instrukcijas 3. pielikums). 

4.2. Finanšu piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Pakalpojuma 

sniegšanu, tajā skaitā visiem nodokļiem un nodevām, kā arī citām izmaksām līdz līguma 

izpildei. 

4.3. Pretendenta piedāvātajai cenai jābūt nemainīgai visā līguma izpildes laikā. 

4.4. Finanšu piedāvājumā cenas tiek norādītas euro ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz 

komata. 

 

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA  

 

5.1. Iepirkuma komisija katrā iepirkuma daļā atsevišķi pārbauda piedāvājumu atbilstību 

instrukcijā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, 

kuri atbilst visām instrukcijā norādītajām prasībām. Ja, pārbaudot piedāvājumā sniegto 

informāciju, Pasūtītājs konstatē, ka tā neatbilst minētajām prasībām, pretendents no 

tālākas dalības iepirkumā tiek izslēgts. 

5.2. Iepirkuma komisija katrā iepirkuma daļā atsevišķi veic pārbaudi uz Publisko iepirkumu 

likuma 8.
2
 panta piektajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem. Lai pārbaudītu, 

vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā iepirkuma instrukcijas 2.1.1.-2.1.3 

punktā minēto apstākļu dēļ, iepirkuma komisija: 

1) attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un iepirkuma 

instrukcijas 2.1.3. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto 

informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

a) par iepirkuma instrukcijas 2.1.1. minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra, 

b) par iepirkuma instrukcijas 2.1.2. minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. 

Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot 

pretendenta un iepirkuma instrukcijas 2.1.3. punktā minētās personas piekrišanu; 

2) attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un iepirkuma 

instrukcijas 2.1.3. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 

kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un iepirkuma instrukcijas 2.1.3. 

punktā minēto personu neattiecas iepirkuma instrukcijas 2.1.1.-2.1.2. punktā noteiktie 

gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 

darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais 

pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkuma komisija to izslēdz no 

dalības iepirkumā. 

5.3. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija katrā iepirkuma daļā atsevišķi veic 

instrukcijas 3. punktā noteikto dokumentu pārbaudi.  

5.4. Iepirkuma komisija iepirkuma priekšmeta katrai daļai atsevišķi piedāvājumu atbilstību 

tehniskās specifikācijas prasībām izvērtē, pārbaudot, vai pretendenta iesniegtajā iepirkuma 

priekšmeta pieteikumā (iepirkuma instrukcijas 2.pielikums) par piedalīšanos iepirkumā ir 

ietverts pretendenta apliecinājums, ka pretendents apņemas izpildīt visas attiecīgas 

iepirkuma priekšmeta daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības. Ja šāds 

apliecinājums pretendenta iesniegtajā attiecīgās iepirkuma priekšmeta daļas pieteikumā 

par piedalīšanos iepirkumā nav ietverts, iepirkuma komisija tālāk šo piedāvājumu 

neizskata. 

5.5. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkumu komisija katrā iepirkuma daļā atsevišķi pārbauda 



 8 

vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkumu komisija piedāvājumā konstatē 

aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem 

iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot 

piedāvājumu, kurās bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai 

iepriekš noteiktajā kārtībā labotās kļūdas. 

5.6. Iepirkuma priekšmeta pirmajā daļā komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo 

cenu bez PVN no piedāvājumiem, kas atbilst instrukcijas prasībām ar nosacījumu, ka 

pretendents atbilst pretendenta atlases prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem. 

5.7. Iepirkuma priekšmeta otrajā daļā komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu 

bez PVN no piedāvājumiem, kas atbilst instrukcijas prasībām ar nosacījumu, ka 

pretendents atbilst pretendenta atlases prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem. 

5.8. Iepirkuma priekšmeta trešajā daļā komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo 

cenu bez PVN no piedāvājumiem, kas atbilst instrukcijas prasībām ar nosacījumu, ka 

pretendents atbilst pretendenta atlases prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem. 

5.9. Iepirkuma priekšmeta ceturtajā daļā komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo 

cenu bez PVN no piedāvājumiem, kas atbilst instrukcijas prasībām ar nosacījumu, ka 

pretendents atbilst pretendenta atlases prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem. 

5.10. Iepirkuma priekšmeta piektajā daļā komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo 

cenu bez PVN no piedāvājumiem, kas atbilst instrukcijas prasībām ar nosacījumu, ka 

pretendents atbilst pretendenta atlases prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem. 

5.11. Iepirkuma priekšmeta sestajā daļā komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo 

cenu bez PVN no piedāvājumiem, kas atbilst instrukcijas prasībām ar nosacījumu, ka 

pretendents atbilst pretendenta atlases prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem. 

5.12. Iepirkuma priekšmeta septītajā daļā komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko kopējo 

cenu bez PVN no piedāvājumiem, kas atbilst instrukcijas prasībām ar nosacījumu, ka 

pretendents atbilst pretendenta atlases prasībām, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā 

iekļautajiem dokumentiem. 

5.13. Visi pretendenti tiek informēti par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu. 
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6. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

6.1. Iepirkuma komisijas tiesības: 

6.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas 

nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī 

piedāvājuma novērtēšanai; 

6.1.2. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei un 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai; 

6.1.3. izvēlēties slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst 

pretendentu atlases prasībām un instrukcijā noteiktajām prasībām, un ir ar nākamo 

zemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja izraudzītais 

pretendents atsakās slēgt līgumu; 
6.1.4. iegūt nepieciešamo informāciju tieši no kompetentās institūcijas, datubāzes vai no 

citiem avotiem; 

6.1.5. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

6.1.6. matemātiski noapaļot pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas uz diviem 

cipariem aiz komata. 

6.2. Iepirkuma komisijas pienākumi: 

6.2.1. labot piedāvājumos aritmētiskās kļūdas; 

6.2.2. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 

6.2.3. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 

tiem; 

6.2.4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 

instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus 

tiek norādīti visi noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli, visu pretendentu 

piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības. 

6.2.5. triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus pretendentus par 

iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, un Tieslietu ministrijas mājas lapā 

internetā (www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi) nodrošināt brīvu un 

tiešu elektronisku pieeju iepriekšminētajam lēmumam. Triju darbdienu laikā pēc 

pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt vai nosūtīt pretendentam iepriekšminēto 

lēmumu. 

7. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

 

7.1. Pretendenta tiesības: 
7.1.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 

7.2. Pretendenta pienākumi: 

7.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši instrukcijas prasībām; 

7.2.2. sniegt patiesu informāciju; 

7.2.3. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas 

nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājuma 

atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.  Atbildes uz iepirkuma komisijas 

pieprasījumiem sniedzamas samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas 

sagatavošanai un iesniegšanai;  

7.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

 

 



 10 

8. CITA VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 

8.1. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.
2 

panta trīspadsmitajai daļai šā iepirkuma rezultātā 

noslēgto līgumu, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksti tiks publicēti Tieslietu ministrijas 

mājas lapā internetā (www.tm.gov.lv sadaļā Ministrija/Publiskie iepirkumi). Ja 

pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par 

komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar 

tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. 

instrukcijā iekļautā informācija. 

http://www.tm.gov.lv/
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    1.pielikums 

 iepirkuma „Informācijas apkopošana, izvērtēšana un analīze, datu ievadīšana, pārbaude un rediģēšana komisijas PSRS totalitārā 

komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām 

apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai vajadzībām” 

instrukcijai TM 2016/10/Komisija 

1. veidlapa  

 

Tehniskā specifikācija 

iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai 

1. Vispārējā informācija 

Iepriekšējos trīs gados Komisijas uzdevumā paveikts apjomīgs darbs, apzinot Latvijas PSR 

un PSRS budžetu savstarpējos norēķinus, kā arī, identificējot atlikumu, kas tika pārskaitīts 

uz PSRS budžetu, kā arī - aprēķināti PSRS militārie izdevumi Latvijā. Nepieciešams veikt 

detalizētu ieņēmumu sadalījuma no Latvijas teritorijas analīzi atsevišķās budžetu 

ieņēmumu pozīcijās (kategorijās un apakškategorijās) kā atsevišķu gadu griezumā, tā arī 

par laika posmu kopumā. Tāpat arī nepieciešams identificēt PSRS budžetā iemaksāto 

līdzekļu apjomus un īpatsvaru atsevišķās pozīcijās (kategorijās un apakškategorijās). 

2. Pakalpojuma mērķis 

Nodokļu un maksājumu kategoriju noteikšana Latvijas PSR un PSRS budžeta pozīcijās, no 

kurām tika iemaksāti līdzekļi PSRS budžetā 1946.-1960. gados. 

3. Pakalpojuma apjoms  

Atbilstoši Pakalpojuma mērķim izstrādāts dokuments A-4 formātā, ne mazāk kā 25 lpp.  

4. Pakalpojuma uzdevumi  
4.1. Veikt PSRS budžeta ieņēmumu sadaļas struktūras – pozīciju (kategoriju un 

apakškategoriju) aprakstu un analīzi. 

4.2. Veikt no Latvijas teritorijas gūto ieņēmumu strukturālu analīzi un sadalījumu pa 

atsevišķam budžeta ieņēmumu pozīcijām (kategorijām un apakškategorijām) atsevišķu 

gadu griezumā; 

4.3. Apkopot datus pa kategorijām un apakškategorijām laika posmā kopumā (1946. – 

1960.).  

5. Iesniegšanas forma.  

Drukātā veidā A-4 formātā, latviešu valodā ne mazāk kā 25 lpp. apjomā un digitālā 

formātā. 

6. Sadarbības prasības 

Izpildītājs Pakalpojuma veikšanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz informāciju 

par Pakalpojuma veikšanas gaitu. 

7. Pakalpojuma publicitāte 
Gadījumā ja Izpildītājs izmantos Autortiesību likuma 14. Panta trešajā daļā noteiktās 

tiesības, Izpildītājs sedz visus zaudējumus Pasūtītājam. 

8. Plānotais Pakalpojuma nodošanas termiņš līdz 2016. gada 1. decembrim. 

9. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas vai tiek radītas Pakalpojuma izstrādes laikā, 

pieder Pasūtītājam. 
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2. veidlapa  

 

Tehniskā specifikācija 

iepirkuma priekšmeta otrajai daļai 

1. Vispārējā informācija.  

Tā kā Latvijai nav apkopojuma par kopējiem iedzīvotāju zaudējumiem, 2015. gadā 

komisijas uzdevumā tika iesākts darbs pie demogrāfisko datu apkopojuma izstrādes. Ir 

izstrādāts apkopojuma plāns jeb apkopojuma saturs, izziņas avotu, terminu un autoru 

saraksti, kā arī iespējamo materiālu apzināšanas iespējas. 2015. gadā tika aizstrādātas arī 4 

sadaļas no ~14 sadaļām. Nepieciešams šo darbu turpināt, lai iegūtu plānoto apkopojumu, 

kuru varētu izmantot Komisija zaudējumu aprēķinos, kā arī jebkurš interesents vai  

zinātnieks. 

2. Pakalpojuma mērķis.  

Papildināt 2015. gadā izstrādāto demogrāfisko datu apkopojumu ar attiecīgām sadaļām 

saskaņā ar izstrādāto plānu/aprakstu. 

3. Pakalpojuma apjoms  

Atbilstoši Pakalpojuma mērķim izstrādāts dokuments A-4 formātā, ne mazāk kā 30 lpp.  

4. Pakalpojuma uzdevumi.  
4.1. Noorganizēt starpintstitucionālu darba grupu ar augstākā līmeņa speciālistiem, kuriem 

pieredze padomju laika dažādu vēsturisku dokumentu izpētē demogrāfijas jomā un 

padomju laika statistikas datu apzināšanā, izvērtēšanā; 

4.2. Darba grupā izvērtēt līdz šim paveikto un sagatavot priekšlikumus nākošo sadaļu 

izstrādei; 

4.3. Noorganizēt vismaz divu sadaļu izstrādi apkopojuma papildināšanai. 

5. Iesniegšanas forma. Drukātā veidā A-4 formātā, latviešu valodā ne mazāk kā 30 lpp. 

apjomā un digitālā formātā. 

6. Sadarbības prasības. Izpildītājs Pakalpojuma veikšanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma 

iesniedz informāciju par Pakalpojuma veikšanas gaitu. 

7. Pakalpojuma publicitāte. Gadījumā ja Izpildītājs izmantos Autortiesību likuma 14. panta 

trešajā daļā noteiktās tiesības, Izpildītājs sedz visus zaudējumus Pasūtītājam. 

8. Plānotais Pakalpojuma nodošana termiņš līdz 2016. gada 1. decembrim. 

9. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas vai tiek radītas Pakalpojuma izstrādes laikā, 

pieder Pasūtītājam. 
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3. veidlapa  

 

Tehniskā specifikācija 

iepirkuma priekšmeta trešajai daļai 

1. Vispārējā informācija 

Līdz šim nav izsvērtas dažādās atbildības un dokumentācijas pakāpes, jo apkopojumos ir doti 

teorētiski nodarītie zaudējumi, bet ar grūti salīdzināmiem to novērtējumiem un ticamības 

pakāpēm. Tāpēc vispirms jāuzskaita tie zaudējumi, kas starptautiski apstiprināti un pierādāmi 

ar ekspertu vērtējumiem, kā: Inčukalna gudrona dīķis, Liepājas karosta, Olaines dīķi un 

urbumi, Rumbulas lidlauks utt. Tie ir okupācijas laikā veiktie noziegumi pret vidi. Tā kā 

vēsturiskā piesārņojuma sanācija tuvojas noslēgumam un izmaksas ir fiksētas un saskaņotas ar 

EK, nepieciešams apkopojums, kādas ir bijušas līdzšinējās kopējās izmaksas vēsturiskā 

piesārņojuma likvidēšanā, cik piesārņojuma vēl atliek, kādas ir iespējas juridiski un 

ekonomiski pamatot šo zaudējumu atbilstību okupācijas nodarījumam.  

2. Pakalpojuma mērķis 

Iegūt juridiski un ekonomiski pamatotu PSRS laikā radītā piesārņojuma objektu/pasākumu 

sarakstu.   

3. Pakalpojuma apjoms 

Ne mazāk kā 50 lpp. A-4 formātā. 

4. Pakalpojuma uzdevumi 

4.1. Apkopot informāciju par līdz šim paveikto PSRS okupācijas režīma Latvijas videi 

nodarīto zaudējumu aprēķināšanā; 

4.2. Izvērtēt Latvijas rīcībā esošos argumentus un juridiskos pierādījumus; kurus no 

zaudējumiem var uzskatīt par okupācijas režīma radītām negatīvām sekām un kurus no 

tiem vieglāk juridiski un ekonomiski pamatot; 

4.3. Izstrādāt prioritāro piesārņoto objektu un zaudējumu sarakstu un aprēķināt šos 

zaudējumus salīdzināmās valūtās; 

4.4. Pievienot par katru sarakstā iekļauto objektu īsu pamatojumu uz 1-2 lapām, pievienojot 

atsauces, kur pieejama pilna finanšu u.c. informācija (piemēram, Eiropas Komisija, LR 

Finanšu ministrija, VARAM); 

4.5. Par izstrādāto prioritāro objektu sarakstu un to juridisko, ekonomisko argumentāciju 

saņemt atbilstoša līmeņa ekspertu atzinumus; 

4.6. Apkopot informāciju par pārējiem objektiem un pasākumiem, kuru novērtēšana prasa 

nesamērīgi ilgu laiku vai grūti pierādāma (jo arī ES vai ANO izpratnē šādu zaudējumu 

novērtēšanai un piedziņai trūktu regulējuma vai nebūtu precedentu); 

4.7. Ar komisijas atbalstu noorganizēt komisijai, kā arī vides un juridisko zinātņu 

speciālistiem, prezentāciju par juridiski un ekonomiski pamatoti izstrādāto prioritāro PSRS 

laikā piesārņoto objektu sarakstu. 

5. Iesniegšanas forma 

Papīra formātā ne mazāk kā 50 A-4 lpp., latviešu valodā kā arī elektroniski. 

6. Sadarbības prasības 

Izpildītājs Pakalpojuma veikšanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz informāciju par 

Pakalpojuma veikšanu. 

7. Pakalpojuma publicitāte 

Gadījumā ja Izpildītājs izmantos Autortiesību likuma 14. panta trešajā daļā noteiktās tiesības, 

Izpildītājs sedz visus zaudējumus Pasūtītājam. 

8.  Plānotais Pakalpojuma izpildes termiņš ir līdz 2016. gada 30. novembrim. 

9. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas vai tiek radītas Pakalpojuma izstrādes laikā, 

pieder Pasūtītājam. 
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4. veidlapa  

 

Tehniskā specifikācija 

iepirkuma priekšmeta ceturtajai daļai 

1. Vispārējā informācija. Pēc PSRS sabrukuma arhīvos tika atslepenota informācija par 

okupācijas laikā (1945.-1990.) Latvijas tautsaimniecības rūpnīcās izvietoto Militāri 

rūpnieciskā kompleksa un armijas pasūtījumu, tā izpildi un finansējumu, kā arī 

mobilizācijas rezervju veidošanu un rūpnīcu ražošanas pārprofilēšanu kara gadījumiem. 

2. Pakalpojuma mērķis. Apkopot 2013. gada pētījuma "PSRS Militāri rūpnieciskā 

kompleksa darbība Latvijas PSR rūpniecībā - viens no iemesliem Latvijas rūpniecības 

sabrukumam pēc neatkarības atgūšanas" un 2015. gada pētījuma "PSRS Militāri 

rūpnieciskā kompleksa ietekme uz produkcijas ražošanu vairāk nekā 130 Latvijas vidējās 

un mazākajās rūpnīcās" rezultātus par militārās produkcijas ražošanu no 1945. gada līdz 

1990. gadam Latvijas tautsaimniecības rūpnīcās, lai uz šī apkopojuma pamata varētu 

turpināt zinātniekus pētījumus par LPSR tautsaimniecības struktūru un veikt zaudējumu 

aprēķinus. 

3. Pakalpojuma apjoms  

Atbilstoši Pakalpojuma mērķim izstrādāts dokuments A-4 formātā, ne mazāk kā 35 lpp.  

4. Pakalpojuma uzdevumi: 

4.1. Apkopot LNA LVA centrālajā un reģionālajos arhīvos esošos PSRS MP un PSKP CK 

Lēmumus un Rīkojumus LPSR MP par militārā aprīkojuma un tehnikas ražošanas izvietojumu 

LPSR tautsaimniecības rūpnīcās; 

4.2. Apkopot dokumentus par LPSR Zinātņu Akadēmijas zinātniski pētnieciskajos institūtos 

izvietoto militāro pasūtījumu; 

4.3. Iegūt materiālus par jaunu rūpnīcu un ražotņu celtniecību Latvijā tikai militārai ražošanai; 

4.4. Uz iegūto dokumentu pamata izvērtēt Latvijas PSR rūpnīcu divējādas nozīmes ražojumu 

nomenklatūru un īpatsvaru; 

4.5. Apkopot informāciju par mobilizācijas rezervju apjomiem LPSR teritorijā;  

4.6. Izstrādāt pārskatu par Vissavienības pakļautības rūpnīcu un vietējās pakļautības rūpnīcu 

ražojumu sadalījumu, kvalitāti un izlietojumu Latvijas teritorijā. 

5. Iesniegšanas forma. Drukātā veidā A-4 formātā, latviešu valodā ne mazāk kā 35 lpp. 

apjomā un digitālā formātā. 

6. Sadarbības prasības. Izpildītājs Pakalpojuma veikšanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma 

iesniedz informācija par Pakalpojuma veikšanas gaitu. 

7. Pakalpojuma publicitāte. Gadījumā ja Izpildītājs izmantos Autortiesību likuma 14. panta 

trešajā daļā noteiktās tiesības, Izpildītājs sedz visus zaudējumus Pasūtītājam. 

8. Plānotais Pakalpojuma nodošana termiņš līdz 2016. gada 1. decembrim. 

9. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas vai tiek radītas Pakalpojuma izstrādes laikā, 

pieder Pasūtītājam. 
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5. veidlapa  

 

Tehniskā specifikācija 

iepirkuma priekšmeta piektajai daļai 

1. Vispārējā informācija 

Saskaņā ar Baltijas valstu 2015. gada 5. novembra deklarācijā noteikto par informācijas 

apmaiņu, zaudējumu aprēķinos pielietojamo metodoloģiju saskaņošanu u.c. jautājumu 

risināšanu, lai apzinātu situāciju turpmākā kopīgā Baltijas valstu metodoloģiju 

saskaņošanas darbā, nepieciešams identificēt attiecīgos PSRS laika dokumentus Lietuvas 

un Igaunijas arhīvos. Ir jāizstrādā informatīvs apkopojums par iespējam Lietuvā un Igaunijā 

veikt pētījumus pēc identiskas metodoloģijas, kāda budžetu savstarpējo norēķinu jomā ir 

veikta Latvijā. Nepieciešama informācija par šīs izpētes rezultātiem un par iespējām 

turpināt darbu pēc saskaņotas metodoloģijas Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, kā tas tika 

noteikts 2015. gada 16.-17. novembra Baltijas valstu seminārā Rīgā.  

2. Pakalpojuma mērķis 

Informācijas iegūšana par iespējām Igaunijas un Lietuvas arhīvos veikt Igaunijas PSR un 

Lietuvas PSR budžetu savstarpējo norēķinu ar PSRS apzināšanu, kā arī par iespējām veikt 

izdevumu - ienākumu strukturālu analīzi. 

3. Pakalpojuma apjoms  

Atbilstoši Pakalpojuma mērķim izstrādāts dokuments A-4 formātā, ne mazāk kā 6 lpp.  

4. Pakalpojuma uzdevumi  

4.1. Iepazīties ar Igaunijas un Lietuvas arhīvos pieejamo dokumentu klāstu, kas attiecas uz 

attiecīgo teritoriju norēķiniem ar PSRS budžetu; 

4.2. Izvērtēt, vai pieejamo dokumentu klāsts ir pietiekošs, lai veiktu pētījumus pēc 

identiskas metodoloģijas, kā Latvijā, kur arhīvu dokumenti ir pieejami. 

5. Iesniegšanas forma.  

Atskaites par katru komandējumu, kā arī vispārējs Pārskats drukātā veidā A-4 formātā, 

latviešu valodā ne mazāk kā 6 lpp. apjomā un digitālā formātā. 

6. Sadarbības prasības 

Izpildītājs Pakalpojuma veikšanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz informāciju 

par Pakalpojuma veikšanas gaitu. 

7. Pakalpojuma publicitāte 

 Gadījumā ja Izpildītājs izmantos Autortiesību likuma 14. panta trešajā daļā noteiktās 

tiesības, Izpildītājs sedz visus zaudējumus Pasūtītājam. 

8. Plānotais Pakalpojuma nodošanas termiņš līdz 2016. gada 1. oktobrim. 

9. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas vai tiek radītas Pakalpojuma izstrādes laikā, 

pieder Pasūtītājam. 
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6. veidlapa  

 

Tehniskā specifikācija 

iepirkuma priekšmeta sestajai daļai 

 

1. Vispārējā informācija 

Ievērojot Saeimas 2015. gada Deklarācijā par Latvijā īstenotā Padomju Sociālistisko 

Republiku Savienības totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu Ministru 

Kabinetam ietverto uzdevumu - joprojām uzturēt prasības pret Krievijas Federāciju par 

okupācijas rezultātā Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanu, ir nepieciešams veikt analīzi par Latvijas prasījuma tiesību īstenošanas 

iespējām starptautiskajās tiesību institūcijās. 
 

2. Pakalpojuma mērķis 

Apzināt iespējas, kādas pastāv starptautiskajās tiesībās, lai varētu sagatavot okupācijas 

zaudējumu atlīdzības prasību pret PSRS tiesību un pienākumu pārņēmēju. 

3. Pakalpojuma apjoms 

Ne mazāk kā 50 lpp. A-4 formātā. 

4. Pakalpojuma uzdevumi 

4.1.  Izvērtēt Krievijas Federācijas kā atbildētājas (PSRS tiesiskās un politiskās 

mantinieces) statusu, nesot atbildību par PSRS nodarīto zaudējumu (kaitējuma) 

atlīdzināšanu Latvijas valstij; 

4.2.  Sniegt pārskatu - kāda starptautiskajās tiesībās ir citu valstu prakse, pieprasot 

līdzīgu zaudējumu atlīdzību; 

4.3.  Izvērtēt, kādās starptautiskajās organizācijās (tiesās) Latvijai ir iespēja vērsties 

ar prasījumu par PSRS okupācijas režīma nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu. 

5. Iesniegšanas forma 

Papīra un elektroniskā formātā ne mazāk kā 50 A-4 lpp, latviešu valodā. 

6.  Sadarbības prasības 

Izpildītājs Pakalpojuma veikšanas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz 

informāciju par Pakalpojuma veikšanas gaitu. 

7. Pakalpojuma publicitāte 

Gadījumā ja Izpildītājs izmantos Autortiesību likuma 14. panta trešajā daļā noteiktās 

tiesības, Izpildītājs sedz visus zaudējumus Pasūtītājam. 

8. Plānotais Pakalpojuma nodošanas termiņš - līdz 2016. gada 11. novembrim. 
 

9. Intelektuālā īpašuma tiesības, kas rodas vai tiek radītas Pakalpojuma izstrādes laikā, 

pieder Pasūtītājam. 

 

 



 17 

7. veidlapa  

 

Tehniskā specifikācija 

iepirkuma priekšmeta septītajai daļai 

Pakalpojuma 1. un 2.punkts jāveic darba dienās Arhīva darba laikā no 8.30 līdz 17.00. 

Izpildītājs sniegs Pakalpojumu līdz 2016. gada 10. decembrim. 

Nr. Pakalpojums Apraksts 

1. Sagatavot skenēšanai no 

Iekšlietu informācijas centra 

saņemtās represēto personu 

kartotēkas 14 000 kartiņas 

Pārbaudīt numerāciju, nepieciešamības gadījumā veikt 

korekcijas, atzīmējot tās lietas apliecinājuma lapā. 

Izņemt kartītes, kas apvienotas ar aploci 

2. Veikt no Iekšlietu informācijas 

centra saņemtās represēto 

personu kartotēkas 14 000 

kartiņu skenēšanu no abām 

pusēm 

Skenēšana veicama Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas 

Valsts arhīva telpās Skandu ielā 14 arhīva darba laikā. 

Skenēšana tif formātā, 300 dpi drošības fonda veidošanai, 

savukārt izmantošanas fondam jāizveido kopija 

jpgformātā. 

Kartītes skenējamas tādā veidā, lai skaidri būtu redzamas 

visas kartītes malas, ap kartīti atstājot 2-3mm apmali. 

Faila nosaukumā jāietver fonda, lietas (kastes), lapas vai 

lapas otras puses numurs. 

Piemēri 

LV_LVA_F1986_KIC_L10_P0001.jpg 

LV_LVA_F1986_KIC_L10_P0001op.jpg 

3. Veikt no Iekšlietu informācijas 

centra saņemtās represēto 

personu kartotēkas 14 000 

kartiņu datu ievadi datu bāzē  

Datu ievade tiek veikta LNA uzturētajā datu bāzē. Darbu 

iespējams veikt attālināti, izmantojot interneta 

pieslēgumu. 

Ievades lauki: 

Uzvārds, vārds (vārdi), tēva vārds 

Dzimums 

Tautība 

Dzimšanas gads 

Dzimšanas vieta 

Aresta vieta 

Aresta datums 

Nāves datums un vieta vai atbrīvošanas datums un vieta 

Izsūtīšanas lietas vai krimināllietas vai pārtrauktās 

krimināllietas numurs 

Kartiņas identifikators (kaste, lapa) 

4.  Veikt ievadīto datu pārbaudi 

un rediģēšanu 

Pārbaudīt, vai visi lauki aizpildīti atbilstoši kartiņā 

norādītajai informācijai, kā arī vai izvēlēts lietas 

numuram atbilstošais fonds 
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2. pielikums 
iepirkuma „Informācijas apkopošana, izvērtēšana un analīze, datu ievadīšana, pārbaude un rediģēšana komisijas PSRS totalitārā komunistiskā 

okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai 

un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai vajadzībām” 
instrukcijai TM 2016/10/Komisija 

 

Pieteikums par piedalīšanos iepirkuma 

„Informācijas apkopošana, izvērtēšana un analīze, datu ievadīšana, 

pārbaude un rediģēšana komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas 

režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par 

represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un 

tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai vajadzībām” 
 

TM 2016/10/Komisija 
 

 

Pretendents,___________________________, Reģ. Nr.__________________ ___________ 
nosaukums 

 
juridiskā adrese, faktiskā adrese, tālrunis, fakss un/vai e-pasts                                                                     

 

tā           personā 

vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds 
 

ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
 

1. Piesakās piedalīties iepirkumā „Informācijas apkopošana, izvērtēšana un analīze, datu 

ievadīšana, pārbaude un rediģēšana komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas 

režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un 

masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto 

zaudējumu aprēķināšanai vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas 

Nr. TM 2016/10/Komisija, priekšmeta pirmajā, un/vai otrajā, un/vai trešajā, un/vai 

ceturtajā, un /vai piektajā, un/vai sestajā, un/vai septītajā daļā. 
2. Apņemas ievērot iepirkuma instrukcijas prasības, tajā skaitā apņemas izpildīt visas 

iepirkuma priekšmeta pirmās, un/vai otrās, un/vai trešās, un/vai ceturtās, un/ vai piektās, 

un/ vai sestās, un/ vai septītās daļas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības. 

3. Apliecina, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas. 

4. Pretendents ir reģistrēts, vai tā pastāvīgā dzīves vieta ir _______________(valsts 

nosaukums). 

5. Apliecina, ka piedāvājums nesatur komercnoslēpumu un piekrīt tajā iekļautās informācijas 

publicēšanai. 

6. Apliecinu, ka______________________pašvaldībā man pieder nekustamie īpašumi. 

 

7. . Septītajā daļā apliecina, ka uz Līguma slēgšanas brīdi iesniegs Latvijas valsts arhīva 

(turpmāk – Arhīvs) izsniegtu izziņu - atļauju, kura apliecina, ka 

_______________________ __________________________ir tiesības iekļūt Arhīva 

telpās un apkopot, apstrādāt represēto personu dokumentus (kartiņas).   

 

______________________________  

Pretendenta paraksts, paraksta atšifrējums, amats 
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3. pielikums 
iepirkuma „Informācijas apkopošana, izvērtēšana un analīze, datu ievadīšana, pārbaude un rediģēšana komisijas PSRS totalitārā komunistiskā 

okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai 

un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai vajadzībām” 
instrukcijai TM 2016/10/Komisija 

 

 

 

 

Finanšu piedāvājuma veidlapa iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai, otrajai 

daļai, trešajai daļai, ceturtajai daļai, piektajai daļai, sestajai daļai, septītajai 

daļai 

 
 

Finanšu piedāvājums 
 

Piedāvājuma kopējā cena, EUR 
(bez PVN) 

PVN, EUR Piedāvājuma kopējā cena, EUR  
(ar PVN) 

   
 

 

Finanšu piedāvājumā cenas tiek norādītas euro ar ne vairāk kā diviem cipariem aiz komata. 
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4. pielikums 
iepirkuma „Informācijas apkopošana, izvērtēšana un analīze, datu ievadīšana, pārbaude un rediģēšana komisijas PSRS totalitārā komunistiskā 

okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai 

un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai vajadzībām” 

instrukcijai TM 2016/10/Komisija 
 

CV PARAUGA VEIDLAPAS 

 
1. veidlapa  

 

CV PARAUGA VEIDLAPA 

iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai 

Vārds: 

Uzvārds: 

Valodu prasme 

Valodu prasmes līmeņi A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Latviešu valoda 

Sapratne Runāšana  Rakstīšana  

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

     

Darba pieredze 

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi 

     

 

Pieredzes apraksts (norādot pieredzes ieguves vietu un laiku u.tml.): vismaz viena pieredze 

informācijas iegūšanā, apkopošanā un izvērtēšanā par nodokļu un maksājumu 

kategoriju noteikšanu Latvijas PSR un PSRS budžetu pozīcijās no dažādu arhīvu un 

citiem avotiem 

 

 

Izglītība: 

Akadēmiskā izglītība:  

Mācību iestāde  

Mācību laiks  

Specialitāte  

Iegūtais grāds  

Pretendents pievieno piedāvājumam izglītības apliecinošus dokumentus (kopijas). 

Parakstot šo CV es, ______________________, apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē kā 

eksperts, ja pretendentam/man __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

_________________________________________                                                                          

Paraksts, paraksta atšifrējums 
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2. veidlapa  

 

CV PARAUGA VEIDLAPA 

iepirkuma priekšmeta otrajai daļai 

Vārds: 

Uzvārds: 

Valodu prasme 

Valodu prasmes līmeņi A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Latviešu valoda 

Sapratne Runāšana  Rakstīšana  

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

     

 

Darba pieredze 

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi 

     

 

Pieredzes apraksts (norādot pieredzes ieguves vietu un laiku u.tml.): pieredze specifiskās 

tēmās par PSRS okupācijas laika posmu Latvijā informatīvu materiālu iegūšanā un 

darba grupu, semināru, konferenču organizēšanā 

 

 

Izglītība: 

Akadēmiskā izglītība:  

Mācību iestāde  

Mācību laiks  

Specialitāte  

Iegūtais grāds  

Pretendents pievieno piedāvājumam izglītības apliecinošus dokumentus (kopijas). 

Parakstot šo CV es, ______________________, apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē kā 

eksperts, ja pretendentam/man __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

 

_________________________________________                                                                          

Paraksts, paraksta atšifrējums 
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3. veidlapa  

 

CV PARAUGA VEIDLAPA 

iepirkuma priekšmeta trešajai daļai 

Vārds: 

Uzvārds: 

Valodu prasme 

Valodu prasmes līmeņi A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Latviešu valoda 

Sapratne Runāšana  Rakstīšana  

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

     

 

Darba pieredze 

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi 

     

 

Pieredzes apraksts (norādot pieredzes ieguves vietu un laiku u.tml.): vismaz trīs pieredzes 

informācijas iegūšanā, apkopošanā un izvērtēšanā no arhīviem un citiem avotiem par 

PSRS laikā radītiem zaudējumiem vides sektorā un vismaz 30 publikācijas
4
 par attiecīgo 

tēmu  
1. 

2. 

3. 

Publikācijas 

Izglītība: 

Akadēmiskā izglītība:  

Mācību iestāde  

Mācību laiks  

Specialitāte  

Iegūtais grāds  

Pretendents pievieno piedāvājumam izglītības apliecinošus dokumentus (kopijas). 

Parakstot šo CV es, ______________________, apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē kā 

eksperts, ja pretendentam/man __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

_________________________________________                                                                          

Paraksts, paraksta atšifrējums 

 

 

                                                 
4
 Publikācijas, pētījumi, ziņojumi, publiskie forumi u.tml. 
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4. veidlapa  

 

CV PARAUGA VEIDLAPA 

iepirkuma priekšmeta ceturtajā daļai 

Vārds: 

Uzvārds: 

Valodu prasme 

Valodu prasmes līmeņi A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Latviešu valoda 

Sapratne Runāšana  Rakstīšana  

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

     

 

Darba pieredze 

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi 

     

 

Pieredzes apraksts (norādot pieredzes ieguves vietu un laiku u.tml.): vismaz viena pieredze 

informācijas iegūšanā, apkopošanā un izvērtēšanā par radītajiem zaudējumiem Latvijas 

tautsaimniecībai 1945.-1990 no arhīva un citiem avotiem un vismaz 4 (četras) 

publikācijas
5
 par PSRS militāri - rūpnieciskā kompleksa darbību Latvijas teritorijā 

 

 

Publikācijas: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Izglītība: 

Akadēmiskā izglītība:  

Mācību iestāde  

Mācību laiks  

Specialitāte  

Iegūtais grāds  

Pretendents pievieno piedāvājumam izglītības apliecinošus dokumentus (kopijas). 

Parakstot šo CV es, ______________________, apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē kā 

eksperts, ja pretendentam/man __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

_________________________________________                                                                          

Paraksts, paraksta atšifrējums 

 

                                                 
5
Publikācijas, pētījumi, ziņojumi, publiskie forumi u.tml. 
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5. veidlapa  

 

CV PARAUGA VEIDLAPA 

iepirkuma priekšmeta piektajai daļai 

Vārds: 

Uzvārds: 

Valodu prasme 

Valodu prasmes līmeņi A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Latviešu valoda 

Sapratne Runāšana  Rakstīšana  

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

     

 

Darba pieredze 

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi 

     

 

Pieredzes apraksts (norādot pieredzes ieguves vietu un laiku u.tml.): pieredze informācijas 

iegūšanā no dažādu arhīvu u.c. materiāliem par Latvijas PSR budžeta savstarpējiem 

norēķiniem ar PSRS un vismaz trīs akadēmiska rakstura publikācijas
6
 par Latvijas 

ekonomiku PSRS okupācijas laikā 

 

 

Publikācijas: 

1. 

2. 

3. 

Izglītība: 

Akadēmiskā izglītība:  

Mācību iestāde  

Mācību laiks  

Specialitāte  

Iegūtais grāds  

Pretendents pievieno piedāvājumam izglītības apliecinošus dokumentus (kopijas). 

 

Parakstot šo CV es, ______________________, apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē kā 

eksperts, ja pretendentam/man __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

_________________________________________                                                                          

Paraksts, paraksta atšifrējums 

                                                 
6
Publikācijas, pētījumi, ziņojumi, publiskie forumi u.tml. 
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6. veidlapa  

 

CV PARAUGA VEIDLAPA 

iepirkuma priekšmeta sestajai daļai 

Vārds: 

Uzvārds: 

Valodu prasme 

Valodu prasmes līmeņi A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Latviešu valoda 

Sapratne Runāšana  Rakstīšana  

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

     

 

Darba pieredze 

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi 

     

 

Pieredzes apraksts (norādot pieredzes ieguves vietu un laiku u.tml.): vismaz viena pieredze 

informācijas iegūšanā, apkopošanā un izvērtēšanā par Latvijas prasījuma tiesību 

īstenošanas iespējām starptautiskajās tiesību institūcijās no arhīviem un citiem avotiem  
 

 

Izglītība: 

Akadēmiskā izglītība:  

Mācību iestāde  

Mācību laiks  

Specialitāte  

Iegūtais grāds  

Pretendents pievieno piedāvājumam izglītības apliecinošus dokumentus (kopijas). 

Parakstot šo CV es, ______________________, apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē kā 

eksperts, ja pretendentam/man __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

_________________________________________                                                                          

Paraksts, paraksta atšifrējums 
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7. veidlapa  

 

CV PARAUGA VEIDLAPA 

iepirkuma priekšmeta septītajai daļai 

Vārds: 

Uzvārds: 

Valodu prasme 

Valodu prasmes līmeņi A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

Latviešu valoda 

Sapratne Runāšana  Rakstīšana  

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

     

 

Krievu valoda vismaz B2 

Sapratne Runāšana  Rakstīšana  

Klausīšanās Lasīšana Dialogs Monologs  

B2 B2 B2 B2 B2 

Darba pieredze 

No Līdz Darba devējs Amats Pienākumi 

     

 

Pieredzes apraksts (norādot pieredzes ieguves vietu un laiku u.tml.): vismaz viena darba 

pieredze ar represēto personu dokumentiem (kartiņām) arhīvā 

 

 

Izglītība: 

Akadēmiskā izglītība:  

Mācību iestāde  

Mācību laiks  

Specialitāte  

Iegūtais grāds  

Pretendents pievieno piedāvājumam izglītības apliecinošus dokumentus (kopijas). 

Parakstot šo CV es, ______________________, apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē kā 

eksperts, ja pretendentam/man __________ tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. 

 

_________________________________________                                                                          

Paraksts, paraksta atšifrējums 

 


