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Kā VRAA var palīdzēt man pārdot preces? 
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Valsts reģionālās attīstības aģentūra

VRAA –

• rīko centralizētas iepirkuma procedūras 

(atklātus konkursus);

• piemēro Publisko iepirkumu likuma prasības. 

Līdz ar to jebkurai valsts vai pašvaldības 

iestādei, kas iepērk preces vai pakalpojumus 

VRAA uzturētajā Elektronisko iepirkumu 

sistēmā (EIS), nav jāpiemēro Publisko 

iepirkumu likumu prasības attiecībā uz 

iepirkumiem EISā.
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Kas ir 

Elektronisko iepirkumu sistēma jeb EIS?
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Elektronisko iepirkumu sistēma ir interneta 

veikalam līdzīga elektroniska preču un pakalpojumu 

iegādes vieta (vietne) publiskām institūcijām 

jeb 

veids kā legāli nopirkt preces neveicot publisko 

iepirkumu procedūras 

adrese internetā – www.eis.gov.lv
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Vai es varu to apskatīt – kādas preces 

pārdod elektroniskajā katalogā?
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EIS-ā ir vairāk kā 20 dažādu preču 

un pakalpojumu katalogi



e-iepirkumu regulējums 

• Atšķirīgi līgumcenu sliekšņi, no kuriem tiešās pārvaldes 

iestādēm un pašvaldībām un to iestādēm jāpērk MK 

noteikumos noteiktās preces no centralizēto iepirkumu 

institūcijas:

– Tiešās pārvaldes iestādes 

– 150 euro 12 mēnešu periodā;

– Pašvaldības

– 4000 euro 12 mēnešu periodā.



preču grupas

Nr.

p.k. 

Preču grupa Pazīme par 

iepirkuma 

veikšanu

1. Biroja tehnika

Noteikta obligāta 

pirkumu veikšana 

EIS-ā

2. Programmatūra

3. Biroja papīrs

4. Datortehnika

5. Drukas iekārtu piederumi

6. Servertehnika

7. Zāles

8. Medicīnas preces

Pašlaik nav 

paredzēta obligāta

EIS katalogu 

lietošana

9. Datortehnikas piederumi

10. Saimniecības preces

11. Reprezentācijas preces

12. Kancelejas preces

13. Mēbeles

14. Pārtika



Kā es varu ielikt savu preci tajā EIS 

interneta katalogā?
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Piegādātāju iespējas

Atšķirībā no pircēju organizācijām, kuras var 

pievienoties e-katalogam visā kataloga 

darbības laikā, tiesības piedāvāt savas preces 

katalogā var iegūt tikai tie piegādātāji, kas ir 

pasludināti par uzvarētājiem attiecīgajās 

iepirkumu procedūrās (atklātajos konkursos).
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Tad jau man nav nekādas atšķirības, 

kur es piedalos konkursā!
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EIS dotās priekšrocības piegādātājiem

• piedāvājums jāsagatavo tikai vienu reizi 

gadā, bet pircēju skaits EIS-ā šobrīd ir jau 

vairāk par 600 organizācijām;

• jāstrādā tikai ar vienu līgumu;

• ja ir vēlme apstrīdēt, tad tas jādara tikai 

par vienu konkursu;

• pircēju tipveida apkalpošana

• bezmaksas apmācības EIS lietošanai
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... un vēl priekšrocības

• katrai precei konkursā tiek noteikti 7 

uzvarētāji;

• piegādātājs var izmantot ražotāja dotās 

sezonālās vai tml. atlaides jebkurā brīdī 

visā kataloga darbības laikā;

• piegādātājs var piemērot atlaides pēc 

pirkuma apjoma;

• piegādātājs pēc savas pieredzes var ieteikt, 

kādas preču specifikācijas ieviest e-

katalogā
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Kā es varu zināt, ka man izdosies 

pārdot savu preci?
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EIS katalogu apgrozījums
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Piegāžu skaits EIS

Darījumi notiek ir pēc 3 min.
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EIS atskaites



Vai nav tā, ka jāpērk kaķis maisā ?

Mani klienti – pircēji neko neredz un nevar aptaustīt!

19



EIS-ā ir daudz informācijas



Ražotāja vai piegādātāja sniegtā informācija
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• Atverot saiti

pasūtītājs var izlasīt

to informāciju par

preci, ar kādu

ražotājs un

piegādātājs lepojas

• Savukārt, ievietojot

preces nosaukumu

Google pieprasījumā

kopā ar vārdu

«error», «fail» vai

«problem» ....



Specifikācijas nav iekaltas akmenī

grozījumi nolikumā:
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Eiropas Parlaments un Padome  ir paziņojusi par 

jaunu tiesisko regulējumu, kurā noteikta prasība 

pilnībā pāriet uz e-iepirkumu

Direktīva ir pieņemta 2014. gada 15.janvārī

Eiropas Komisija ir paziņojusi par 

kardinālu iepirkumu procesu maiņu
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Informācijas ir par daudz! 

Viss ir tik sarežģīti...
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Elektronisko iepirkumu departamenta 

atbalsts Jums
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• Bezmaksas atbalsts

Darba diena: Darba laiks:

Pirmdiena 8.30 - 18.00

Otrdiena 8.30 - 17.00

Trešdiena 8.30 - 17.00

Ceturtdiena 8.30 - 17.00

Piektdiena 8.30 - 16.00

• Lietotāja rokasgrāmatas

• Palīdzība nestandarta situācijās



Paldies par uzmanību! 

Vai ir kādi jautājumi?
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EIS interneta vietnē: www.eis.gov.lv

Kontaktinformācija:

eis@vraa.gov.lv

tālr. 67350653

mob. 28361078

http://www.eis.gov.lv/
mailto:eis@vraa.gov.lv

