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Aktualitātes publisko
iepirkumu jomā
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EK noteiktās jaunās līgumcenu
robežvērtības
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Likums Līguma veids Līdz 31.12.2019. No 01.01.2020.

Publisko
iepirkumu
likums

Piegādes un 
pakalpojumu

144 000 135 000

Būvdarbu 5 548 000 5 350 000

Sabiedrisko
pakalpojumu
sniedzēju likums

Piegādes un 
pakalpojumu

443 000 428 000

Būvdarbu 5 548 000 5 350 000



Grozījumi
Publisko iepirkumu likumā
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❖ Grozījumi PIL (par administratīvo atbildību), 
pieņemti Saeimā 05.12.2019., stājas spēkā
01.07.2020.  

❖ Grozījumi PIL (būvkomersantu klasifikācija) 
(VSS-1055) – izskatīti MK  14.01.2020. 

❖ Grozījumi PIL (konkurences veicināšana u.c.
izmaiņas) (VSS-345)  – izskatīti MK 
07.01.2020.–plānotā spēkā stāšanās
2020.gada 1.jūlijs

❖ Grozījumi PIL (pasūtītāja definīcija, līguma
grozījumi) (TA-81) – izskatīti MK 04.02.2020. 



Citas aktualitātes
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❖ Rīcības plāns publisko iepirkumu sistēmas 
uzlabošanai – apstiprināts MK 11.02.2020.

❖ Latvijas Ceturtais nacionālais atvērtās 
pārvaldības rīcības plāns 2020.-2021.gadam –
apstiprināts MK 11.02.2020.



Administratīvā atbildība
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No 01.07.2020.:

❖ Noilguma termiņš APP uzsākšanai – 2 gadi

❖ Palielināti naudas sodu apmēri, bet saīsināts max
periods aizliegumam ieņemt noteiktus amatus - līdz 2 
gadiem

❖ Nebūs administratīvā pārkāpuma protokola, personai 
paziņos par procesa uzsākšanu

❖ Sods par neatbilstošu piedāvājumu vērtēšanu tikai 
tad, ja neatbilstība ir ietekmējusi pieņemto lēmumu 

❖ Jauns pārkāpuma sastāvs – pircēja profilā nav 
publicēts iepirkuma līgums vai līguma grozījumi u.c.



Būvkomersantu klasifikācijas
izmantošana iepirkumos
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✓ Grozījumu projekts PIL, SPSIL un PPPL –
izslēdz normas, kas paredz pienākumu noteikt
konkrētu būvkomersanta klasi dalībai
iepirkumā vai iepirkuma procedūrā un tās
izmantošanu kandidātu un pretendentu
atlasē. 



Būvkomersantu klasifikācijas
izmantošana iepirkumos
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Būvniecības likuma 23.panta pirmā daļa:

Lai pretendētu uz tādu būvdarbu veikšanu, 

kas pilnībā vai daļēji tiek finansēti no publisko 
tiesību juridiskās personas līdzekļiem Eiropas 
Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzekļiem, 

ja būvniecības ierosinātājs ir publisko tiesību 
juridiskā persona vai tās institūcija, 

būvkomersantam jāsaņem klasifikācijas dokuments.



Iepirkuma pārtraukšana, ja 
saņemts tikai viens pieteikums
vai piedāvājums (projekts)
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Pasūtītājs pārtrauc AK, SK vai KPS, ja pieteikumu vai 
piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens kandidāts vai 
pretendents, izņemot gadījumus, ja:

✓ pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas 
ir rīkojis apspriedi ar piegādātājiem;

✓ iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud 
sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības 
intereses (ziņojumā ietver pamatojumu)



Apspriešanās ar tirgus
dalībniekiem (projekts)
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✓ Jāizsludina IUB tīmekļvietnē ne vēlāk kā 12 mēnešus
pirms iepirkuma izsludināšanas.

✓ Paziņojuma saturu nosaka Ministru kabinets, 
paziņojumam pievieno kvalifikācijas prasību un 
tehnisko specifikāciju projektu. 

✓ Paredz elektronisku apspriešanu (vismaz 5 d/d); 
sagatavo apspriedes ziņojumu (secinājumi par 
saņemtajiem piegādātāju komentāriem un iespējamo 
konkurenci iepirkumā); ziņojums ir vispārpieejama
informācija.



Tehnisko specifikāciju
aktualizēšanas pienākums
(projekts)

✓ Norāda TS sagatavošanas vai pēdējās 
aktualizācijas datumu. 

✓ Aktualizē TS pirms iepirkuma izsludināšanas, ja ir
veikti grozījumi attiecīgās jomas tiesību aktos. 

✓ Ja TS sagatavotas vai aktualizētas pirms vairāk 
nekā 12 mēnešiem, pirms iepirkuma
izsludināšanas aktualizē iepirkuma dokumentos
rādītājus un aprēķinus, kas var ietekmēt 
paredzamās līgumcenas noteikšanu (fiksē 
protokolā).
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Izmaiņas iepirkuma komisijas
veidošanas noteikumos
(projekts)

✓ Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam 
atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai kā 
pastāvīgi funkcionējošu institūciju.
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Interešu konflikta jēdziena
paplašināšana (projekts)

Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs, 
iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma 
komisijas sekretārs un eksperti 

nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta 
intereses, tostarp tiem nedrīkst būt tieša vai 
netieša finansiāla, ekonomiska vai cita veida 
personiska ieinteresētība, kas var ietekmēt 
personas objektivitāti un neatkarību attiecībā 
uz konkrēto iepirkumu
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Aizliegums izvēlēties piedāvājumu
tikai pēc zemākās cenas (projekts)

Likumprojekts paredz aizliegumu izvēlēties
piedāvājumu tikai pēc cenas kritērija (arī 9. un 
10.panta iepirkumos), ja tiek slēgts līgums par:

✓ projektēšanu

✓ apvienoto projektēšanu un būvdarbiem

✓ elektroenerģiju patērējošām precēm vai 
produktiem (publiskā piegādes līgumā)

✓ autotransporta līdzekļiem (ņem vērā vismaz 
54. pantā minētos nosacījumus)
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Piedāvājumu vai pieteikumu
iesniegšanas termiņa automātiska
pagarināšana (projekts)
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Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav 
bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus

vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo 
četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas 
termiņa beigām, 

sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas 
pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu 
par vienu darbdienu. 

Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma 
vai iepirkuma procedūras dokumentos vai piedāvājumu vai 
pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.



Rīcības plāns publisko 
iepirkumu sistēmas uzlabošanai

• Standartizētas kvalifikācijas prasības (IKT, būvniecība, 
autotransports, mobile un fiksēto sakaru pakalpojumi)

• Centralizācijas iespēju izpēte (ārvalstu prakse)

• Iepirkuma komisijas locekļu kvalifikācija un kapacitāte
(Mācību programma VAS (ES publisko iepirkumu veicēju
kompteneces ietvars), iepirkumu speciālistu atlīdzības
pārskatīšana)

• Automatizēts iepirkumu risku monitoringa rīks

• Iepirkumu līgumu reģistrs

• Pārskatīt izslēgšanas noteikumus

• Norēķinu ar apakšuzņēmējiem kontrole
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Centralizētā elektroenerģijas
iepirkuma organizēšana

1
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Centralizēts elektroenerģijas
iepirkums

• Iepirkuma veicējs (centralizētā iepirkuma institūcija – VAS 
“Valsts nekustamie īpašumi”

• Pasūtītāji – valsts pārvaldes iestādes un valsts
kapitālsabiedrības

• Iepirkums dalīts lotēs – maza apjoma patērētājiem un liela
apjoma patērētājiem

• Paredzēts nodrošināt iespēju pirkt elektroenerģiju par 
fiksētu cenu vai par biržas tarifu
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Centralizēts elektroenerģijas
iepirkums

✓ Kopējā elektroenerģijas patēriņa apjoma noteikšana –
informācija no AS “Sadales tīkli” par patēriņu katrā NĪ 
un laika zonā 2019. gadā

✓ Iepirkumu plānots izsludināt 01.07.2020. 

✓ Plānotā procedūra – slēgts konkurss un dinamiskās
iepirkumu sistēmas izveidošana (DIS)

✓ Plānotais dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības
laiks – 01.01.2021. – 31.12.2023.
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Kas ir dinamiskā iepirkumu
sistēma (DIS) ?

DIS = “atvērta”, elektroniska vispārīgā vienošanās (VV)

Vispārīgā vienošanās (EIS)      Dinamiskā iepirkumu sistēma
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Iepirkuma procedūra
(AK, SK, KPS)

Pasūtītājs izvēlas
piedāvājumus

(katalogs)

CII nosaka uzvarētājus
(nemainīgi visā VV 

darbības laikā)

Iepirkuma procedūra
– tikai SK

Pasūtītāji nosaka savas
prasības un uzaicina

iesniegt piedāvājumus

CII atlasa kandidātus, 
kurus iekļauj DIS

Visā DIS 
darbības
laikā var 

pieteikties
piegādātāji



Vairāk informācijas
www.iub.gov.lv

http://www.iub.gov.lv/

