
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un 

publiskās un privātās partnerības jomā

Administratīvo sodu departamenta 

direktore

Arita Ūdre

2019.gada 31.janvārī



|  2

Normatīvie akti, par kuru 

pārkāpumiem var tikt piemēroti sodi

• Publisko iepirkumu likums (PIL)

• Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 

iepirkumu likums (SPSIL)

• Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu 

likums (ADJIL)

• Publiskās un privātās partnerības likums 

(PPPL)
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Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) funkcijas 

administratīvo pārkāpumu jomā (1)

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(LAPK) 215.11 pants –

no 2013.gada 1.septembra

• IUB izskata LAPK 166.21, 166.22, 166.23, 166.24

un 166.25 pantā, kā arī 175.2 pantā (par 

pārkāpumiem, kas saistīti ar biroja likumīgo 

prasību savlaicīgu neizpildīšanu) paredzēto 

administratīvo pārkāpumu lietas. 

• Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt 

administratīvos sodus IUB vārdā ir tiesīgs IUB 

vadītājs un viņa pilnvarotas amatpersonas.
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IUB funkcijas administratīvo pārkāpumu 

jomā (2)

PIL 66.panta pirmās daļas 4.punkts 

(IUB nolikuma 5.3.1 punkts) –

• izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas publisko 

iepirkumu un publiskās un privātās partnerības 

jomā un piemērot administratīvos sodus.

SPSIL 70.panta otrā daļa – atsauce uz PIL.

ADJIL 61.panta otrā daļa – atsauce uz PIL.

PPPL 8.panta trešās daļas 3.punkts –

• izskata administratīvo pārkāpumu lietas 

publiskās un privātās partnerības jomā un 

piemērot administratīvos sodus.
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IUB tiesības

PIL 66.panta otrās daļas 1.punkts –

• pieprasīt un bez maksas saņemt pilnu informāciju 

par jebkuru iepirkumu un noslēgto līgumu.

IUB nolikuma 6.1.punkts –

• ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos 

pieprasīt un bez maksas saņemt no pasūtītājiem, 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, publiskajiem 

partneriem, publisko partneru pārstāvjiem un citām 

personām biroja uzdevumu izpildei nepieciešamo 

informāciju un dokumentus.

SPSIL 70.panta otrā daļa – atsauce uz PIL.

ADJIL 61.panta otrā daļa – atsauce uz PIL.
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Noilgums administratīvā 

pārkāpuma lietā

• LAPK 37.panta pirmā daļa

Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā var uzsākt

ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no pārkāpuma 

izdarīšanas dienas, bet, ja pārkāpums ir ilgstošs, —

no pārkāpuma pārtraukšanas dienas.

• LAPK 37.panta ceturtā daļa

Lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā izbeidz, ja 

deviņu mēnešu laikā no administratīvā pārkāpuma 

lietas uzsākšanas dienas nav pieņemts lēmums par 

soda piemērošanu.

• Kā var ātri ziņot par administratīvo pārkāpumu? 

→ parkapumi@iub.gov.lv



Administratīvo pārkāpumu 

sastāvi un sodi
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Vispārīgi

• LAPK 166.21–166.25 pants, sodu veidi:

• brīdinājums;

• naudas sods no 70 līdz 700 euro vai 

no 70 līdz 350 euro;

• naudas sods no 350 līdz 700 euro, atņemot tiesības 

ieņemt valsts amatpersonas amatus (1–3 gadi), 

kuru pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana 

publisko iepirkumu un publiskās un privātās 

partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo 

vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai 

koncesijas līgumu noslēgšana.

• LAPK 175.2 pants, sods – fiziskajām personām vai 

amatpersonām no 35 līdz 210 euro, bet juridiskajām 

personām – no 70 līdz 700 euro.
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LAPK 166.21 panta pirmā daļa (1)

Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, 
partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma 
noslēgšanu,

• nepiemērojot publisko iepirkumu un 
publiskās un privātās partnerības jomas 
normatīvajos aktos noteiktās iepirkuma un 
koncesijas procedūras vai citu šajos 
normatīvajos aktos noteikto līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtību, kas 
pasūtītājam, sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējam vai publiskajam partnerim vai tā 
pārstāvim bija jāpiemēro, .. —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 euro.
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LAPK 166.21 panta pirmā daļa (1) –

piemēri

• Nepareizi aprēķināta paredzamā līgumcena un 
iepirkums nepamatoti sadalīts – noslēgts līgums 
(veikti pirkumi), nepiemērojot likumu.

• Līgums noslēgts, piemērojot likuma piemērošanas 
izņēmumu (PIL 3., 4.p., SPSIL 10., 11., 12.p., 
ADJIL 4.p., PPPL 3., 3.1, 3.2 p.) vai iepirkuma 
procedūru piemērošanas izņēmumu (PIL 5.pants), 
lai gan izņēmums nebija piemērojams.

• Līgums noslēgts, neveicot iepirkumu, pamatojoties 
uz PIL 9.p. 20.d., taču pārtikas produktu piegādē 
(zem 42 000 euro) nav ievēroti Ministru kabineta (MK) 
20.06.2017. noteikumi Nr. 353 „Prasības zaļajam 
publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.
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LAPK 166.21 panta pirmā daļa (2)

Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, 
partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas 
līguma noslēgšanu,

• .. piemērojot publisko iepirkumu un 
publiskās un privātās partnerības jomas 
normatīvajiem aktiem neatbilstoši 
izraudzītu iepirkuma vai koncesijas 
procedūru vai citu šajos normatīvajos 
aktos noteikto līguma slēgšanas tiesību 
piešķiršanas kārtību,.. —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 euro.
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LAPK 166.21 panta pirmā daļa (2) –

piemēri

• Noslēgts līgums (vairāki līgumi), lai gan pirms tam 
nepareizi aprēķināta paredzamā līgumcena un 
iepirkums nepamatoti sadalīts, iepirkuma veikšanā 
piemērojot neatbilstošu kārtību (piemēram, t.s. 
„mazo iepirkumu” PIL 9.p. vai ADJIL 6.p. 9.d. kārtībā 
iepirkuma procedūras vietā).

• Noslēgts līgums, lai gan pirms tam nepareizi 
noteikts iepirkuma priekšmets, piemēram, pasūtītājs 
uzskatījis, ka pērk būvdarbus un veicis t.s. „mazo 
iepirkumu”, lai gan tie bijuši pakalpojumi, kam 
atbilstoši līgumcenai bija piemērojama iepirkuma 
procedūra (sk. terminus likumu 1.p. un normas par 
līguma galveno priekšmetu).

• IUB 29.09.2017. skaidrojums par iepirkumu ielu, ceļu un 
laukumu ikdienas uzturēšanai: 
https://www.iub.gov.lv/lv/node/718
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LAPK 166.21 panta pirmā daļa (2) –

piemēri

• Līgums noslēgts, veicot sarunu procedūru 
(PIL 8.p. 7.d., PPPL 17.p. 6.d.), sarunu procedūru, 
nepublicējot dalības uzaicinājumu (SPSIL 13.p. 7.d.), 
vai sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par 
līgumu (ADJIL 6.p. 6.d.), lai gan nav izpildījušies visi 
kritēriji attiecīgās sarunu procedūras piemērošanai.

• Eiropas Savienības Tiesas lieta C-337/05:

• „..sarunu procedūrai piemīt izņēmuma raksturs 
un tā piemērojama tikai konkrēti uzskaitītajos 
gadījumos.. Atbilstoši Tiesas judikatūrai atkāpes 
no normām, kas paredzētas, lai garantētu 
Līgumā atzīto tiesību efektivitāti publiskā 
iepirkuma līgumu jomā, ir interpretējamas šauri.. 
Turklāt jāatgādina, ka personai, kas atsaucas uz 
ārkārtējiem apstākļiem, kuri attaisno šo atkāpi, ir 
jāpierāda, ka tie patiešām pastāv..”
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LAPK 166.21 panta pirmā daļa (2) –

piemēri

• Līgums noslēgts, veicot likuma 2.pielikumā 
minēto pakalpojumu iepirkumu (PIL 10.p., 
SPSIL 13.p. 5.d., ADJIL 6.p. 7.d.) vai koncesiju 
(PPPL 17.p. 7.d.), lai gan iegādāti pakalpojumi, 
kas nav minēti attiecīgā likuma 2.pielikumā, un 
bijusi piemērojama iepirkuma procedūra vai 
koncesijas procedūra.

• CPV klasifikatora pēdējā ailītē jābūt ierakstam 
„2.pielikums” – attiecībā uz PIL un SPSIL (ADJIL 
un PPPL 2.pielikuma kodi var būt atšķirīgi, 
jāskatās likums).
https://www.iub.gov.lv/lv/iubcpv
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LAPK 166.21 panta pirmā daļa (3)

Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, 
partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas 
līguma noslēgšanu,

• .. nepublicējot publisko iepirkumu un 
publiskās un privātās partnerības jomas 
normatīvajos aktos noteiktos 
paziņojumus Iepirkumu uzraudzības 
biroja mājaslapā internetā un Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja tie bija 
jāpublicē, uzsākot iepirkuma vai 
koncesijas procedūru,.. —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 euro.
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LAPK 166.21 panta pirmā daļa (3) –

piemērs

• Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, 
publiskais partneris vai tā pārstāvis izsludinājis 
attiecīgi iepirkumu vai koncesijas procedūru, 
publicējot paziņojumu tikai IUB tīmekļvietnē un 
nepublicējot to Eiropas Savienības (ES) Oficiālajā 
Vēstnesī (PIL 34.p. 3.d., SPSIL 40.p. 2.d., ADJIL 
36.p. 4.d., PPPL 20.p. 3.d.), uzskatot, ka piedāvātās 
līgumcenas nesasniegs ES līgumcenu robežvērtības.

Iepirkumā vai koncesijas procedūrā uzvarējis 
pretendents, kura piedāvātā līgumcena pārsniegusi 
ES līgumcenu robežvērtības. Pasūtītājs, sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai tā 
pārstāvis nevis pārtraucis iepirkumu vai koncesijas 
procedūru, bet noslēdzis līgumu.
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LAPK 166.21 panta pirmā daļa (3) –

ES līgumcenu robežvērtības

Likums

Piegādes un 

pakalpojumu, 

kas nav minēti 

likuma 

2.pielikumā, 

līgumi

Likuma 

2.pielikumā

minēto 

pakalpojumu 

līgumi

Būvdarbu

līgumi

PIL 144 000 euro 750 000 euro 5 548 000 euro

SPSIL 443 000 euro 1 000 000 euro 5 548 000 euro

ADJIL 443 000 euro (443 000 euro) 5 548 000 euro

PPPL 5 548 000 euro 5 548 000 euro 5 548 000 euro
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LAPK 166.21 panta pirmā daļa (3) –

paziņojumu publicēšana

• Kā norādīt, ka paziņojums publicējams 
ES Oficiālajā Vēstnesī?

• Piemērs PIL paziņojumam par līgumu:
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LAPK 166.21 panta pirmā daļa (4) –

vairs nav piemērojama!

..par iepirkuma līguma vai vispārīgās 
vienošanās noslēgšanu,

• piemērojot sarunu procedūru, 
nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja 
sarunu procedūras piemērošana nav 
saskaņota ar Iepirkumu uzraudzības 
biroju, bet šāda saskaņošana bija 
noteikta normatīvajos aktos, —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 euro.
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LAPK 166.21 panta otrā daļa

Par šā panta pirmajā daļā minētajām 
darbībām, 

• ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 
administratīvā soda uzlikšanas vai

• ja noslēgtā iepirkuma līguma, vispārīgās 
vienošanās, partnerības iepirkuma 
līguma vai koncesijas līguma līgumcena 
ir 145 000 euro vai lielāka, —

uzliek naudas sodu no 350 līdz 700 euro, 
atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas 
amatus.
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LAPK 166.21 panta pirmā un otrā daļa – pie 

administratīvās atbildības saucamā persona

• Persona, kura pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēja, publiskā partnera vai tā pārstāvja vārdā ir 
noslēgusi (parakstījusi) līgumu vai vispārīgo vienošanos.

• Ja ir veikti darījumi, kas atbilst iepirkuma vai koncesijas 
līguma vai vispārīgās vienošanās būtībai, bet kas nav 
noformēti kā rakstveida līgumi, un to veikšanu apliecina 
dažādi maksājuma dokumenti, piemēram, rēķini-
pavadzīmes, persona, kas būs administratīvi atbildīga par 
šādu darījumu veikšanu, būs tā attiecīgā likuma subjekta 
atbildīgā persona, kuras kompetencē un pienākumos ir 
šādu darījumu (līgumu) slēgšana attiecīgā likuma subjekta 
vārdā un kura ir akceptējusi (piemēram, apstiprinot 
iesniegtos rēķinus-pavadzīmes) citu darbinieku rīcību, kas 
faktiski pasūtījuši (piemēram, piezvanot attiecīgajam 
piegādātājam) preces, pakalpojumus vai būvdarbus un 
kuriem nav tiesību veikt darījumus attiecīgā likuma subjekta 
vārdā.
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Likumu piemērošanas nepieciešamība (1)

• Vai subjekts ir pasūtītājs (PIL 1.panta 19.punkts), 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs (SPSIL 1.panta 

27.punkts) vai publiskais partneris vai tā pārstāvis 

(PPPL 1.panta 15., 16. un 18.punkts)? PIL 6.pants?

• Vai tiks slēgts iepirkuma līgums (PIL 1.panta 9., 

26., 27., 28.punkts, SPSIL 1.panta 4.punkts, ADJIL 

1.panta 4.punkts, PPPL 1.panta 4.punkts) vai 

koncesijas līgums (PPPL 1.panta 5., 6., 7.punkts)

un kāds ir attiecīgā līguma priekšmets?

• Kurš likums ir piemērojams, piemēram, atkarībā no 

darbības jomas vai jauktu līgumu gadījumā (SPSIL 

9.pants, ADJIL 3.pants)?
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Likumu piemērošanas nepieciešamība (2)

• Vai nepieciešams iepirkums?

• Likuma piemērošanas izņēmumi 
(PIL 3., 4.pants, SPSIL 10. 11., 12.pants, 
ADJIL 4.pants, PPPL 3., 3.1, 3.2 pants).

• Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmumi 
(PIL 5.pants).

• Paredzamā līgumcena (PIL11.pants, SPSIL 
14.pants, ADJIL 5.pants, PPPL 13.pants).

• Centralizācijas iespējas (PIL 17.pants, SPSIL 
20.pants, ADJIL 11.pants), tajā skaitā 
iepirkšanās Elektronisko iepirkumu sistēmā.
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Paredzamā līgumcena – PIL 

• PIL 11.panta pirmā daļa

Paredzamo līgumcenu nosaka, lai izvēlētos 

iepirkuma veidu un piemērojamo procedūru.

• PIL 11.panta otrā daļa

(..) Ja pasūtītājs sastāv no atsevišķām 

struktūrvienībām, kurām nav noteikta patstāvīga 

atbildība par iepirkumu veikšanu, paredzamo 

līgumcenu noteic kā visu struktūrvienību plānoto 

kopējo samaksu par iepirkuma līguma izpildi.*
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* Direktīvas 2014/24/ES preambulas 

20.apsvērums

• Konkrēta iepirkuma vērtības aprēķināšanas nolūkos būtu 
jāprecizē, ka iepirkuma sadalīšanu par pamatu šīs vērtības 
aprēķināšanai vajadzētu atļaut izmantot tikai tad, ja to 
pamato ar objektīviem iemesliem. 

• Piemēram, varētu pamatot, ka līgumslēdzējas iestādes 
atsevišķas struktūrvienības līmenī (piemēram, skolas vai 
bērnudārza līmenī) līguma vērtību aprēķina tad, ja 
attiecīgajai struktūrvienībai par iepirkumu ir patstāvīga 
atbildība. 

• Šādu pieņēmumu var izdarīt tad, ja attiecīgā atsevišķā 
struktūrvienība patstāvīgi veic iepirkuma procedūru un 
pieņem lēmumus par pirkšanu, tās rīcībā ir atsevišķa 
budžeta pozīcija, kas paredzēta attiecīgajam iepirkumam, 
tā slēdz līgumu neatkarīgi un to finansē no tās rīcībā esošā 
budžeta. 

• Ja līgumslēdzēja iestāde tikai rīko iepirkumu decentralizētā 
veidā, tas nav pamatojums iepirkuma sadalīšanai.
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Likumprojekts „Grozījumi Publisko 

iepirkumu likumā” (Nr. 5/Lp13) 2.lasījumā

• PIL 11.p. 2.1 daļa:

„(21) Ja pasūtītājs sastāv no atsevišķām 
struktūrvienībām, kurām nav noteikta patstāvīga 
atbildība par iepirkumu veikšanu, paredzamo 
līgumcenu noteic kā visu struktūrvienību plānoto 
kopējo samaksu par iepirkuma līguma vai 
vispārīgās vienošanās izpildi. Patstāvīga atbildība 
par iepirkuma veikšanu ir tad, ja pasūtītāja 
struktūrvienība patstāvīgi veic iepirkumu un 
pieņem lēmumus par pirkšanu, tās rīcībā ir 
atsevišķa budžeta pozīcija, kas paredzēta 
attiecīgajam iepirkumam, kā arī tad, ja tā slēdz 
iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos 
neatkarīgi un to finansē no savā rīcībā esošā 
budžeta.”
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LAPK 166.22 panta pirmā daļa

Par to, ka nav nodrošināta publisko iepirkumu 

un publiskās un privātās partnerības jomas 

normatīvajos aktos noteiktā apliecinājuma 

parakstīšana par tādu apstākļu neesamību, 

kuru dēļ varētu uzskatīt, ka iepirkuma vai 

koncesijas procedūras komisijas locekļi vai 

eksperti ir ieinteresēti konkrēta kandidāta vai 

pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņi ir 

saistīti ar tiem, ja nav izdarīts šā panta trešajā 

daļā paredzētais pārkāpums, —

izsaka brīdinājumu.
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LAPK 166.22 panta otrā daļa

Par šā panta pirmajā daļā minētajām 

darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā

pēc administratīvā soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 350 euro.
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LAPK 166.22 panta pirmā un otrā daļa – pie 

administratīvās atbildības saucamā persona

• PIL 26.p. 6.d., SPSIL 30.p.4.d., ADJIL 29.p. 6.d. –
iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē 
un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu 
vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas 
sēdes, kā arī nodrošina šā panta trešajā daļā 
minēto apliecinājumu parakstīšanu.

• PPPL 26.p. 3.d. –
koncesijas procedūras komisijas 
priekšsēdētājs organizē un vada tās darbu, 
nosaka koncesijas procedūras komisijas sēžu 
vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada šīs 
komisijas sēdes, kā arī nodrošina šā likuma
25. panta trešajā daļā minēto apliecinājumu 
parakstīšanu.
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LAPK 166.22 panta trešā daļa

Par publisko iepirkumu un publiskās un privātās 

partnerības jomas normatīvajos aktos noteiktā 

aizlieguma iepirkuma vai koncesijas procedūras 

komisijas locekļiem un ekspertiem pārstāvēt

kandidāta vai pretendenta intereses neievērošanu, 

kā arī par aizlieguma būt saistītiem ar kandidātu 

vai pretendentu neievērošanu —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 350 euro.

• PIL 25.p. 1., 2.d.

• SPSIL 30.p. 1., 2.d.

• ADJIL 29.p. 1., 2.d.

• PPPL 25.p. 1., 2.d.
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LAPK 166.22 panta trešā daļa – pie 

administratīvās atbildības saucamā persona

• Attiecīgais iepirkuma komisijas vai koncesijas 
procedūras komisijas loceklis vai eksperts, kas 
aizliegumu pārkāpis.

• Pēc grozījumiem PIL, SPSIL, ADJIL un PPPL būs arī 
iepirkuma vai koncesijas procedūras dokumentu 
sagatavotājs (attiecīgā likuma subjekta amatpersona 
vai darbinieks).

• Grozījumi tiks veikti administratīvo pārkāpumu procesa 
reformas ietvaros, administratīvo pārkāpumu sastāvus 
iekļaujot nozares likumos.
Administratīvās atbildības likums (spēkā no 2020.gada 
1.janvāra):
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-
likums
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LAPK 166.23 panta pirmā daļa

Par publisko iepirkumu un publiskās un 

privātās partnerības jomas normatīvajos aktos 

noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas 

noteikumu neievērošanu —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 350 euro.

• Ja izslēgts kāds, kuru nevajadzēja izslēgt, 

vai nav izslēgts kāds, kuru vajadzēja izslēgt.
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LAPK 166.23 panta otrā daļa

Par iepirkuma dokumentos vai koncesijas 

procedūras dokumentos noteikto kandidātu un 

pretendentu atlases prasību vai tehnisko 

specifikāciju prasību neievērošanu

piedāvājumu izvērtēšanas laikā —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 350 euro.

• Ja atzīts par atbilstošu kāds, kuru 

nevajadzēja atzīt par atbilstošu, vai nav 

atzīts par atbilstošu kāds, kuru vajadzēja 

atzīt par atbilstošu.
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LAPK 166.23 panta pirmā un otrā daļa – pie 

administratīvās atbildības saucamās personas

• Tās personas, kuras atbalstījušas 
prettiesisko lēmumu, – iepirkuma komisijas 
vai koncesijas procedūras komisijas locekļi, 
kuru balsojuma rezultātā prettiesiskais 
lēmums pieņemts.

• Ja lēmumā (protokolā) nav minēts, kurš 
komisijas loceklis ir balsojis „par” un kurš –
„pret”, uzskatāms, ka lēmums ir pieņemts 
vienbalsīgi, un atbildīgi ir visi komisijas 
locekļi.
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LAPK 166.24 panta pirmā daļa

Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, 

partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma 

noslēgšanu, 

• tajā neiekļaujot iepirkuma dokumentos vai 

koncesijas procedūras dokumentos paredzētos 

noteikumus attiecībā uz piegādēm, 

pakalpojumiem vai būvdarbiem vai

• iekļaujot atšķirīgus noteikumus, ja šāda iespēja 

nav paredzēta iepirkuma dokumentos vai 

koncesijas procedūras dokumentos, —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 euro.
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LAPK 166.24 panta trešā daļa

Par grozījumu izdarīšanu iepirkuma līguma, 

vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma 

līguma vai koncesijas līguma tekstā,

neievērojot publisko iepirkumu un publiskās un 

privātās partnerības jomas normatīvajos aktos 

noteiktos līgumu un vienošanos grozīšanas 

noteikumus, —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 euro.



|  37

LAPK 166.24 panta pirmā un trešā daļa –

līgumu grozīšanas noteikumi

• PIL 9.p. 19.d., 10.p. 1.d., 61.p.

• SPSIL 13.p. 5.d., 66.p.

• ADJIL 6.p. 7., 9.d., 54.p. 1.d., 56.p.

• PPPL 17.p. 7.d., 63.p., 93.p.

• IUB 03.10.2017. „Skaidrojums par iepirkuma līguma un 

vispārīgās vienošanās grozīšanu  (Publisko iepirkumu likuma 

61.pants)”: 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_

PIL_liguma_grozijumi_20171003.pdf

• IUB biežāk uzdoto jautājumu sadaļas „Publisko iepirkumu 

likums (PIL)” apakšsadaļa „Līguma grozījumi”: 

https://www.iub.gov.lv/lv/node/765
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LAPK 166.24 panta otrā daļa

Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, 

partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas 

līguma noslēgšanu, 

neievērojot publisko iepirkumu un publiskās un 

privātās partnerības jomas normatīvajos aktos 

noteikto nogaidīšanas termiņu, ja tas bija 

jāievēro, —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 euro.
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LAPK 166.24 panta otrā daļa –

nogaidīšanas termiņš

• PIL 10.p. 1.d., 60.p. 6.–9.d. (71.p. 9.d.)

• SPSIL 13.p. 5.d., 65.p. 6.–9.d. (75.p. 9.d.)

• ADJIL 6.p. 7.d., 54.p. 2.–4.d.

• PPPL [17.p. 7.d.,] 54.p.

• IUB 26.01.2018. skaidrojums (infografika) par 

iepirkuma līguma noslēgšanas termiņa noteikšanu 

(PIL 60.p.): 
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/3lapa.png
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LAPK 166.24 panta ceturtā daļa

Par iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, 

partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma 

noslēgšanu, 

• neievērojot publisko iepirkumu un publiskās un 

privātās partnerības jomas normatīvajos aktos 

noteikto aizliegumu pēc tam, kad IUB saņemts 

iesniegums par iepirkuma vai koncesijas 

procedūras pārkāpumiem, vai

• neievērojot IUB iesniegumu izskatīšanas 

komisijas noteikto aizliegumu slēgt attiecīgo 

līgumu, —

uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 euro.
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LAPK 166.24 panta piektā daļa

Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā vai 

ceturtajā daļā minētajām darbībām, ja tās 

izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no 350 līdz 700 euro, 

atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas 

amatus.



|  42

LAPK 166.24 panta sestā daļa

Par šā panta pirmajā, otrajā, trešajā vai ceturtajā 

daļā minētajām darbībām, ja noslēgtā iepirkuma 

līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības 

iepirkuma līguma vai koncesijas līguma līgumcena 

ir 145 000 euro vai lielāka,—

uzliek naudas sodu no 350 līdz 700 euro, atņemot 

tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus.

• Grozījumu gadījumā (LAPK 166.24 p. 3.d.) šī panta 

daļa piemērojama, ja noslēgtā līguma vai vispārīgās 

vienošanās līgumcena ir vismaz 145 000 euro

(grozījumu vērtība, ja tos vispār var izteikt naudas 

izteiksmē, var būt arī mazāka).
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LAPK 166.24 pants – pie administratīvās 

atbildības saucamā persona

• LAPK 166.24 p. 1., 2. un 4.d. (attiecīgi šiem 
gadījumiem – 5. un 6.d.) – persona, kura 
pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, 
publiskā partnera vai tā pārstāvja vārdā ir 
noslēgusi (parakstījusi) līgumu vai vispārīgo 
vienošanos.

• LAPK 166.24 p. 3.d. (attiecīgi šiem gadījumiem –
5. un 6.d.) – persona, kura pasūtītāja, 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, publiskā 
partnera vai tā pārstāvja vārdā ir noslēgusi 
(parakstījusi) vienošanos par grozījumiem 
līgumā vai vispārīgās vienošanās tekstā.
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LAPK 166.25 panta pirmā daļa

Par iepirkuma dokumentu vai koncesijas 

procedūras dokumentu pieejamības 

nenodrošināšanu atbilstoši publisko iepirkumu un 

publiskās un privātās partnerības jomas 

normatīvajiem aktiem, kā arī 

par publisko iepirkumu un publiskās un privātās 

partnerības jomas normatīvajos aktos noteikto 

iepirkuma dokumentu vai koncesijas procedūras 

dokumentu izsniegšanas vai papildu informācijas 

sniegšanas noteikumu neievērošanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 70 

līdz 350 euro.
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LAPK 166.25 panta pirmā daļa –

piemērojamība

• LAPK 166.25 panta pirmā daļa ir attiecināma 

uz laikposmu līdz pieteikumu, piedāvājumu 

un metu iesniegšanai, lai nodrošinātu 

piegādātājiem nepieciešamo informāciju 

attiecīgi pieteikumu, piedāvājumu vai metu 

sagatavošanai un iesniegšanai.
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LAPK 166.25 panta pirmā daļa –

dokumentu pieejamība un izsniegšana 

(piemēri)

• PIL 9.p. 6., 21.d., 10.p. 1.d., 18.p. 2.d., 35.p. 2.d., 

36.p. 1., 4.d., 38.p. 3.d.

• MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 „Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība”

8., 31., 68., 108., 143.p., 185.4.ap.

• SPSIL 13.p. 5.d., 22.p. 2.d., 42.p. 1.–4., 6., 7., 10.d., 

43.p. 3.d.

• MK 28.03.2017. noteikumu Nr. 187 „Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība”

8., 32., 34., 70., 109., 146.p., 187.4.ap.

• ADJIL 6.p. 7., 9.d., 12.p. 4.d., 37.p. 13.d., 38.p. 1., 2., 6., 

7.d., 39.p. 2.d., 53.p. 1.d.

• PPPL 17.p. 7.d., 18.p. 3., 7.d.
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LAPK 166.25 panta pirmā daļa –

papildu informācijas sniegšana (piemēri)

• PIL 9.p. 6., 21.d., 10.p. 1.d., 36.p. 2., 3.d., 38.p. 3.d.

• MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 „Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība”

8., 11., 31., 68., 108., 143.p., 198.4.ap., 201.p.

• SPSIL [13.p. 5.d.,] 42.p. 8., 9.d., 43.p. 3.d.

• MK 28.03.2017. noteikumu Nr. 187 „Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un 

metu konkursu norises kārtība”

8., 11., 34., 68., 70., 109., 146.p., 200.4.ap., 203.p.

• ADJIL [6.p. 7., 9.d.,] 37.p. 13.d., 38.p. 3., 4., 5.d., 

39.p. 2.d.

• PPPL 17.p. 7.d., 18.p. 3., 8.d.
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LAPK 166.25 panta otrā daļa

Par kārtības, kādā kandidāti un pretendenti 

informējami par iepirkuma rezultātiem vai 

koncesijas procedūras rezultātiem, kā arī 

par ziņojuma vai noslēguma ziņojuma 

sagatavošanas vai izsniegšanas prasību 

neievērošanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 

70 līdz 350 euro.
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LAPK 166.25 panta otrā daļa –

informēšana par rezultātiem

• PIL 9.p. 13., 14.d., 10.p. 1.d., 37.p.

• MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 „Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība”

20., 40., 57., 77., 98., 116., 133., 152., 166.p.

• SPSIL 13.p. 5.d., 37.p.

• MK 28.03.2017. noteikumu Nr. 187 „Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība”

20., 43., 56., 79., 97., 117., 134., 154., 168.p.

• ADJIL 6.p. 7., 9.d., 41.p. 3.d., 43.p. 8.d., 51.p. 1., 2.d., 

52.p.

• PPPL 17.p. 7.d., 53.p. 3.–6.d.

• Nākotnē (pēc grozījumiem nozares likumos) –

arī attiecībā uz metu konkursa dalībniekiem.
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LAPK 166.25 panta otrā daļa –

ziņojums

• PIL 40.p. 2.–4.d. (izsniegšana – 3 d.d. laikā)

• MK 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 „Iepirkuma 

procedūru un metu konkursu norises kārtība”

5., 19., 21., 28., 45., 58., 65., 82., 99., 134., 167., 

180., 218.p.

• SPSIL 45.p. 2.–4.d. (izsniegšana – 3 d.d. laikā)

• MK 28.03.2017. noteikumu Nr. 187 „Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu 

konkursu norises kārtība”

19., 21., 28., 57., 64., 78., 98., 106., 135., 142., 169., 

220.p.

• ADJIL 6.p. 7., 9.d., 41.p. (izsniegšana – 2 d.d. laikā)

• PPPL 55., 91.p.
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LAPK 166.25 panta pirmā un otrā daļa – pie 

administratīvās atbildības saucamā persona

• Iepirkuma komisijas vai koncesijas procedūras 
komisijas priekšsēdētājs vai cita persona, kurai 
uzdots (piemēram, komisijas sēdes protokolā 
vai amata aprakstā) veikt attiecīgās darbības.
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LAPK 166.25 panta trešā daļa

Par publisko iepirkumu un publiskās un 

privātās partnerības jomas normatīvajos aktos 

paredzētā statistikas pārskata neiesniegšanu

noteiktā termiņā vai nepilnīga pārskata 

iesniegšanu —

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 

70 līdz 350 euro.

• Pie administratīvās atbildības saucamā persona –

iestādes vadītājs, kapitālsabiedrības valdes 

priekšsēdētājs u.tml., izņemot, ja šāds pienākums ir 

skaidri noteikts (piemēram, amata aprakstā) citai 

personai.
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LAPK 166.25 panta trešā daļa – statistikas 

pārskatu iesniegšanas termiņš un saturs

• PIL  77.pants – 1.aprīlis.

• SPSIL  83.pants – 1.marts.

• ADJIL  71.pants – 1.marts.

• PPPL 121.pants – 1.aprīlis.

• MK 28.02.2017. noteikumi Nr. 102 „Noteikumi par oficiālās 

statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu 

iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību” (jauna redakcija no 

01.01.2019.).

• Pārskatus sagatavo un iesniedz elektroniski 

IUB publikāciju vadības sistēmā (PVS). 

• Nedrīkst atstāt sistēmā sagataves formā!
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LAPK 175.2 pants

Par kontroles, uzraudzības vai izmeklēšanas 

funkcijas realizējošo valsts vai pašvaldības 

institūciju amatpersonu likumīgo prasību savlaicīgu 

neizpildīšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai 

amatpersonām no 35 līdz 210 euro, bet 

juridiskajām personām — no 70 līdz 700 euro.

• Attiecas, piemēram, uz IUB pieprasītās informācijas 
nesniegšanu.



Administratīvo pārkāpumu lietu 

izskatīšanas process
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Administratīvo pārkāpumu process (1)

• Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un 

administratīvos sodus uzliek IUB Administratīvo 

sodu departamenta Administratīvo pārkāpumu 

lietu izskatīšanas nodaļas vecākie inspektori.

• Vecāko inspektoru pieņemtos lēmumus var 

pārsūdzēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu 

IUB vadītājai. 

• IUB vadītājas pieņemtos lēmumus var 

pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā, bet rajona 

(pilsētas) tiesas nolēmumus – apgabaltiesā.
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Administratīvo pārkāpumu process (2)

Aptuvenais procesa ilgums līdz nolēmuma 

pieņemšanai (shēmā) + nolēmuma sagatavošanas 

termiņš + nolēmuma paziņošanas termiņš + 

+ pārsūdzības termiņš 10 darba dienas

Vecākais 

inspektors

(maks. 

9 mēneši)

IUB vadītāja

(maks.

30 dienas)

Rajona 

(pilsētas) tiesa

(2–14 mēneši)

Apgabaltiesa

(1–13 mēneši)
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Administratīvo pārkāpumu process (3) –

skaidrojumi 

• IUB 20.07.2016. „Skaidrojums 
par administratīvā pārkāpuma lietvedības 
norisi Iepirkumu uzraudzības birojā”: 

https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/skaidroj
ums_publicesanai.pdf

• IUB biežāk uzdoto jautājumu sadaļa 
„Administratīvie pārkāpumi”: 

https://www.iub.gov.lv/lv/node/769
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Administratīvo pārkāpumu process (4) —

vecākā inspektora darbības

• Ziņu par iespējamu administratīvo pārkāpumu 

saņemšana, lietvedības uzsākšana (3 darbdienu 

laikā).

• Informācijas iegūšana, analīze, pārkāpuma 

konstatēšana.

• Iespējami vainīgās personas datu iegūšana.

• Personas aicināšana uz administratīvā pārkāpuma 

protokola noformēšanu. Protokols tiek izsniegts 

uzreiz vai nosūtīts 3 darbdienu laikā.

• Personas aicināšana uz lēmuma pieņemšanu 

administratīvā pārkāpuma lietā.

• Lēmums administratīvā pārkāpuma lietā tiek nosūtīts 

5 darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.
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Ziņu par iespējamu administratīvo 

pārkāpumu iegūšanas veids

• No iesniegumiem.

Tos iesniedz piegādātāji, iestādes, deputāti, politiskās 

partijas, pasūtītāju darbinieki un citi.

• Pēc IUB iniciatīvas:

• resoriskās pārbaudes rezultāti;

• resoriskās pārbaudes mērķis ir pēc IUB iniciatīvas 

iegūt konkrētas un pietiekamas ziņas par iespējamu 

administratīvo pārkāpumu, lai varētu uzsākt 

administratīvā pārkāpuma lietvedību;

• informācija no citiem IUB departamentiem;

• citi avoti (masu mediji, pasūtītāju tīmekļvietnes...).
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Uzsākto administratīvo pārkāpumu 

lietu skaits 2013.–2018.gadā

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Uzsāktas pēc iesnieguma (49,2%)

Uzsāktas pēc resoriskās pārbaudes veikšanas (5,7%)

Uzsāktas pēc citas pašu iniciatīvas (45,1%)
IUB iniciatīva (50,8%)



Iesniegumu procentuālais sadalījums 

2013.–2018.gadā (pēc iesniedzēja) 
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51%

20%

7%

1%

21% Piegādātāji (171)

Iestādes (66)

Pašvaldību deputāti/
politiskās partijas (24)

Pasūtītāju darbinieki (5)

Citi (70)
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Vēlamais iesnieguma saturs

• Iesnieguma iesniedzēja nosaukums un adrese.

• Tā pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēja, publiskā partnera vai tā pārstāvja

nosaukums (un adrese), par kuru iesniegts 

iesniegums.

• Fakti, par kuriem iesniegts iesniegums, norādot 

pārkāpumu.

• Iesnieguma juridiskais pamatojums.

• Informācija par iesnieguma iesniegšanu: 

https://www.iub.gov.lv/lv/node/691
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Iemesli atteikumam uzsākt administratīvā 

pārkāpuma lietvedību

• Iestājies noilgums.

• Piemēram, ja pārkāpums izdarīts 2019.gada 

1.februārī, tad noilgums administratīvā 

pārkāpuma lietvedības uzsākšanai iestāsies 

2019.gada 1.augustā.

• Nav bijis notikuma vai tajā nav 

administratīvā pārkāpuma sastāva.
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Uzsākto administratīvo pārkāpumu lietu 

skaits 2013.–2018.gadā 

(pēc LAPK pantiem un to daļām)
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166.21 (1) un 166.23 (1)

166.21 (1)



Piemērotie sodi 2014.–2018.gadā 

* Nosacīti daļēji atbrīvoti no naudas soda samaksas.

** Lietu grupas, kurās ir vienādi pārkāpuma izdarīšanas faktiskie apstākļi.
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Soda veids 2014 2015 2016 2017 2018 Kopā %

Brīdinājums 8 6 11 67 23 115 37%

no tiem pārsūdzēti 0 1 0 1 0 2

no tiem atcelti 0 0 0 0 0 0

Naudas sods 36 81 35 15 18 185 60%

no tiem NDAnNSS* - - 8 4 2 14

no visiem pārsūdzēti 26 43 13 6 11 99 (40**)

no tiem atcelti 10 22 1 3 5 41 (12**)

Naudas sods un 
tiesību atņemšana

1 2 3 1 3 10 3%

no tiem pārsūdzēti 1 2 2 0 2 7

no tiem atcelti 0 1 0 0 0 1

Kopā 45 89 49 83 44 310 100%
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Sodu izpilde (1) – brīdinājums

• LAPK 25.pants

Brīdinājumu kā administratīvā soda līdzekli 

izsaka rakstveidā. (..) 

• LAPK 298.panta pirmā daļa

Lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu 

brīdinājuma veidā izpilda institūcija 

(amatpersona), kas pieņēmusi lēmumu, 

paziņojot lēmumu pēc lietas izskatīšanas 

pabeigšanas.
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Sodu izpilde (2) – naudas sods

• LAPK 299.panta pirmā daļa

Pārkāpējam naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā 

trīsdesmit dienu laikā no dienas, kad viņam 

izsniegts lēmums par naudas soda uzlikšanu, bet, ja 

šāds lēmums pārsūdzēts vai iesniegts protests par 

to, – ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no dienas, 

kad paziņots, ka sūdzība vai protests noraidīts.

• LAPK 300.panta pirmā daļa

Ja parādnieks nav samaksājis naudas sodu šā 

kodeksa 299.pantā (..) noteiktajā termiņā, piedziņu 

veic tiesu izpildītājs Civilprocesa likumā noteiktajā 

kārtībā.

• Sodītajai personai rodas papildu izmaksas saskaņā ar 

MK 26.06.2012. noteikumiem Nr. 451 „Noteikumi par 

zvērinātu tiesu izpildītāju amata atlīdzības taksēm”.



|  69

Nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda 

samaksas (LAPK 276.1 pants)

• Piemērojot nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas 

soda samaksas, institūcija (amatpersona) informē 

administratīvi sodīto personu par tās pienākumu 

15 dienu laikā samaksāt lēmumā par 

administratīvā soda uzlikšanu noteikto naudas 

sodu 50 procentu apmērā. Ja administratīvi 

sodītā persona izpilda šo nosacījumu, tā tiek 

atbrīvota no pārējās naudas soda daļas samaksas. 

Ja nosacījums netiek izpildīts, uzliktais naudas 

sods maksājams pilnā apmērā.

• IUB 12.03.2018. „Vadlīnijas par nosacītu daļēju 

atbrīvošanu no naudas soda samaksas”: 
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Vadlin

ijas_NDA_no_NS_IUB_2018.pdf
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Sodu izpilde (3) – tiesību ieņemt valsts 

amatpersonas amatus atņemšana (PIL 80.p., 

SPSIL 87.p., ADJIL 61.p. 2.d., PPPL 120.p.)

• IUB ziņo institūcijai, kurā persona ieņem valsts 

amatpersonas amatus, un augstākai institūcijai vai kapitāla 

daļu īpašniekiem vai turētājiem, ja attiecīgā institūcija ir 

kapitālsabiedrība, – pirmoreiz tad, kad lēmums paziņots 

personai, un otrreiz tad, kad lēmums stājies spēkā.

• Personai pienākums pēc tam, kad lēmums stājies spēkā 

(kļuvis nepārsūdzams):

• līdz lēmumā norādītajam termiņam neieņemt valsts 

amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst 

lēmumu pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās 

un privātās partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, 

vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu 

vai koncesijas līgumu noslēgšana;

• līdz lēmumā norādītajam termiņam nepieņemt

attiecīgus lēmumus un neslēgt attiecīgus līgumus.

• Dati par sodīto personu tiek iekļauti IUB PVS, kur tos var 

iegūt likumā noteiktos gadījumos.
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Sodu izpilde (3) – personu, kam atņemtas 

tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus, 

meklēšana IUB PVS

• IUB PVS lietotājiem ir pieejama „Sodīto personu 

meklēšanas pamācība”. 

• Pirms iepirkuma komisijas vai koncesijas procedūras 

komisijas izveides (vai jauna komisijas locekļa 

iekļaušanas komisijā) ir pienākums pārbaudīt (PIL 24.p. 

1.d., SPSIL 29.p. 1.d., ADJIL 28.p.1.d., PPPL 24.p. 1.d.), 

vai komisijā iekļaujamām personām nav piemērots 

administratīvais sods – aizliegums ieņemt valsts 

amatpersonas amatus, kuru pienākumos ietilpst lēmumu 

pieņemšana publisko iepirkumu un publiskās un privātās 

partnerības jomā vai iepirkuma līgumu, vispārīgo 

vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas 

līgumu noslēgšana, kā arī pieņemt attiecīgus lēmumus un 

slēgt attiecīgus līgumus – vai šā soda izpilde ir beigusies. 

• Attiecībā uz personām, kas ir līguma slēdzēji un kuriem 

piemērots šāds sods, informāciju IUB PVS var pārbaudīt 

saskaņā ar PIL 80.p. 2.d. (arī ADJIL gadījumā), 

SPSIL 87.p. 2.d. vai PPPL 120.p. 2.d.
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Sodu izpilde (3) – personu, kam atņemtas 

tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus, 

meklēšana IUB PVS

• Personas tiek meklētas, ievadot personas kodu. 

• Katras personas pārbaude tiek fiksēta sistēmā.
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Skaitļi* (1)

• 336 iesniegumi par iespējamiem administratīvajiem 

pārkāpumiem.

• 185 resoriskās pārbaudes.

• 547 administratīvo pārkāpumu lietas.

• 398 administratīvo pārkāpumu protokoli.

• 264 izpildīti sodi.

• 23 720 euro – kopējā naudas sodu summa.

• 175 euro – naudas sodu summa, kas pārmaksāta 

(LAPK 297.2 p.).

* 2013.–2018.g.
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Skaitļi* (2)

• 660 euro – lielākais naudas sods, kas izpildīts.

• 550 euro, 2 gadi un 3 mēneši – lielākais naudas sods un 

ilgākais tiesību atņemšanas sods, kas stājies spēkā.

• 2 dienas pirms lēmuma saņemšanas Paziņošanas 

likuma kārtībā līdz 297 dienas pēc tās – naudas sodu 

izpildes laiks.

• 218 PIL subjekti, 28 SPSIL subjekti, 1 abu likumu 

subjekts – institūcijas, kuru darbinieki saukti pie 

atbildības.

• 97% gadījumu pārkāpums izdarīts aiz neuzmanības.

• 14 230 – sodīto personu meklēšanas gadījumi.

* 2013.–2018.g.



Izmaiņas administratīvo 

pārkāpumu procesā 

no 2020.gada 1.janvāra
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Administratīvo pārkāpumu process

• 2020.gada 1.janvārī stāsies spēkā 

Administratīvās atbildības likums (AAL).

• Administratīvo pārkāpumu procesu par 
pārkāpumiem publisko iepirkumu un 
publiskās un privātās partnerības jomā varēs 
uzsākt ne vēlāk kā divu gadu laikā no 
pārkāpuma izdarīšanas dienas 
(AAL 118.p.2.d.4.p.). 

• Grozījumi nozares normatīvajos aktos – PIL, 
SPSIL, ADJIL un PPPL – tiks veikti šogad 
administratīvo pārkāpumu procesa reformas 
ietvaros, iekļaujot tajos administratīvo 
pārkāpumu sastāvus.
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Likumprojekti (1)

• Grozījumi PIL – likumprojekts sagatavots.

• Grozījumi SPSIL – likumprojekts sagatavots.

• Grozījumi ADJIL (Nr. 148/Lp13) –

20.12.2018. pieņemts 1.lasījumā:

• https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/

0/5E14982BB09CFC29C225835B0052C2E5?Op

enDocument

• Grozījumi PPPL (Nr. 151/Lp13) –

20.12.2018. pieņemts 1.lasījumā:

• https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/

0/609B57BAED226376C225835B0052EBD5?Op

enDocument
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Likumprojekti (2)

• Administratīvo sodu par pārkāpumiem pārvaldes, 

sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas 

jomā likums (VSS-780):

• http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40461222;

• 3.panta otrā daļa, 4.pants → 27.panta otrā un 

ceturtā daļa;

• mainīts sodu apmērs: 

fiziskajām personām – līdz 700 euro, 

juridiskajām personām – no 70 līdz 14 000 euro.
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Izmaiņas administratīvo pārkāpumu 

sastāvos (1)

• Vairākos pantos nosauktas pie administratīvās 

atbildības saucamās personas.

• 145 000 euro → 500 000 euro.

• Līgumu prettiesiskas noslēgšanas pārkāpumiem 

paaugstināts naudas sodu maksimālais apmērs:

• 700 euro → 1200 euro;

• 700 euro → 2000 euro.

• Paaugstināts naudas soda maksimālais apmērs 

interešu konflikta pastāvēšanas gadījumā (350 

euro → 700 euro); tas attiecināts arī uz 

iepirkuma dokumentu sagatavotāju.
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Izmaiņas administratīvo pārkāpumu 

sastāvos (2)

• Iepirkuma komisijas lēmumi, kas ietekmējuši 

rezultātu.

• Iekļauti pārkāpumi attiecībā uz metu konkursa 

dalībniekiem (dokumenti, papildu informācija, 

informēšana par rezultātiem, ziņojums).

• Protokolu izsniegšana.

• Lēmumu publicēšana.

• Līgumu, vispārīgo vienošanos un to grozījumu 

publicēšana.

• Nav atkārtotības.


