
 

 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 

Reģ. Nr. 90000070045 

Sarunu procedūras 

„Microsoft produktu licenču noma un programmatūras atbalsta pakalpojumi Valsts zemes 

dienestam” 

Identifikācijas Nr. TM 2017/48 

ZIŅOJUMS 

 

2017. gada 20. decembris 

1. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese: 

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija 

Reģistrācijas numurs: 90000070045 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536. 

 

2. Iepirkuma priekšmets: 

 Iepirkuma priekšmets ir Microsoft produktu licenču noma un programmatūras atbalsta 

pakalpojumi Valsts zemes dienestam atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. 

 

3. Iepirkuma identifikācijas Nr. TM 2017/48 

 

4.Iepirkuma procedūras veids, tās izvēles pamatojums, iepirkuma līguma priekšmets:  

Pasūtītājs piemēro sarunu procedūru saskaņā ar  Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 

2. punkta c) punktu, kurš nosaka, ka būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var 

piemērot sarunu procedūru, ja nepieciešams ievērot izņēmuma tiesību, tai skaitā intelektuālā 

īpašuma tiesību, aizsardzību. 

Iepirkuma priekšmets ir Microsoft produktu licenču noma un programmatūras atbalsta 

pakalpojumi Valsts zemes dienesta darbības nodrošināšanai. 

Vienīgais iespējamais licencēšanas modelis ir Enterprise Agreement Subscription (EAS), kurš 

iekļauj visas nepieciešamās priekšrocības, rīkus un resursus IT infrastruktūras efektīvai darbībai. 

EAS drīkst nodrošināt tikai liela mēroga tālākpārdevējs (LSP – Licensing Solution Partner). 

Balstoties tieši uz šo licencēšanas modeli, iestādē iepriekš tikusi izveidota Microsoft Corporation 

programmatūras produktu pielietošanas un jaunināšanas kārtība un prakse, kura sevi tehniski un 

ekonomiski ir attaisnojusi – pāreja uz citām licencēšanas formām radīs papildus grūtības un 

nepamatotas izmaksas. 

Valsts zemes dienesta izmantotās informācijas tehnoloģiju sistēmas, ko izmanto pamatdarbības 

procesu nodrošināšanai un atbalstam, tiek izmantotas Microsoft tehnoloģijas, to nomaiņa radītu 

gan tehniskas, gan organizatoriskas, kā arī finansiālas problēmas. 

SIA „Microsoft Latvia” apliecina, ka SIA „DPA” vēstules sagatavošanas brīdī (2017.gada 

13.oktobris) ir vienīgais, kurš spēj un tiesīgs sniegt Microsoft licenču piegādi un programmatūras 

atbalsta pakalpojumu sniegšanu Enterprise Agreement (AE), Enterprise Agreement Subscription 

(EAS) vai Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) ietvaros Latvijas Republikā. 

Latvijas Republikā reģistrētā, pilnvarotā izplatītāja - liela mēroga tālākpārdevēja (LSP) tiesības 

apstiprina līgums starp "Microsoft Ireland Operations Limited" (MIOL) un SIA "DPA". Minētais 

līgums un Microsoft Corporation izplatīšanas stratēģija paredz SIA "DPA" tiesības pieņemt 

pasūtījumus Microsoft Corporation Enterprise Agreement (EA), Enterprise Agreement 

Subscription (EAS) vai Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) licencēšanas līgumu 

piegādei Latvijā. Papildus SIA "Microsoft Latvia" apstiprina, ka SIA "DPA" ir Gold Cloud 

Productivity un Gold Cloud Platform kompetences vismaz 2 sertificētiem speciālistiem ar 



 

 

nokārtotu kvalifikāciju “Exam 74-678: Designing and Providing Microsoft Volume Licensing 

Solutions to Large Organizations”.  

 

5. Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:  

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra 2017. gada 7. decembra rīkojums Nr.1-1/390 „Par iepirkuma 

komisijas izveidošanu sarunu procedūrai „Microsoft produktu licenču noma un programmatūras 

atbalsta pakalpojumi Valsts zemes dienestam” (TM 2017/48) (turpmāk – sarunu procedūra). 

 Komisijas priekšsēdētājs: 

Ēriks Rēķis Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta direktors. 

Komisijas locekļi: 

Maksims Avgustovs Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta 

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas informācijas 

tehnoloģiju administrators; 

Andris Bukovskis Valsts zemes dienesta Informācijas tehnoloģiju departamenta 

direktors; 

Andris Ozoliņš  Valsts zemes dienesta Informācijas tehnoloģiju departamenta 

Infrastruktūras daļas vadītājs;  

Sandis Vulis Valsts akciju sabiedrības “Tiesu namu aģentūra” Informācijas 

tehnoloģiju daļas vadītājs; 

Signe Zaprauska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Iepirkumu un 

līgumu nodaļas vadītāja. 

6.  Uz sarunām uzaicinātā piegādātāja nosaukums: SIA “DPA” 

7. Pretendents, ar kuru nolemts slēgt līgumu sarunu procedūrā, līgumcena: 

Nosaukums 
Līgumcena bez PVN (par diviem 

gadiem) 

SIA “DPA” EUR 75 127,20  

 

 

 


