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specifikāciju 
aktualizācija

Saimnieciski 
visizdevīgākais 
piedāvājums

Tirgus izpēte / 
iepirkuma 

pārtraukšana

Iepirkuma 
komisijas 
darbība



Pārejas noteikums!
Iepirkuma procedūra, kas izsludināta vai iepirkums, kas uzsākts līdz
31.12.2022.,

pabeidzams un pārsūdzams saskaņā ar tiem šā likuma noteikumiem, 
kuri bija spēkā attiecīgā iepirkuma izsludināšanas vai uzsākšanu dienā



Līgumu reģistrs

Pārejas noteikums 

Līgumu reģistrā 
publicē informāciju 

par iepirkumu līgumu 
un vispārīgo 

vienošanos, kas 
noslēgtas, sākot ar 

01.01.2023. 

Būs atspoguļota informācija par pasūtītāja noslēgto iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos 
vai to grozījumiem

Informāciju publicē Publikāciju vadības sistēmā (PVS)

Līgumu reģistrā pieejami dati:

- Informācija par pasūtītāju, piegādātāju, līguma noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, 
līgumcenu, līguma izpildes termiņu, līguma grozījumiem

- Informācija par faktisko līguma izpildi (līgumcena, izpildes termiņš, līguma izpildītājs un 
līguma izbeigšanas iemesls, ja attiecināms) un cita informācija, ja nepieciešams



Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi

03.03.2022. Saeima
pieņēmusi grozījumus

PIL 42. pantā

Spēkā no 01.01.2023.

Uzsāktās procedūras 
pabeidzamas pēc 
regulējuma, kas bija 
spēkā

Mainīta pieeja nodokļu maksājumu parādiem

Jauns izslēgšanas noteikums saistībā ar konkurences tiesību pārkāpumiem

Mainīta pieeja attiecībā uz profesionālās darbības pārkāpumiem (fakultatīvi)

Mainīta pieeja attiecībā uz neizpildītajām līgumsaistībām

Paredzēts jauns izslēgšanas noteikums – Lēmuma ietekmēšana!

Precizētas personas, attiecībā uz kurām ir veicama izslēgšanas noteikumu pārbaude

Mainīts noilguma termiņš uz 3 gadiem

Uzticamības nodrošināšanas noteikumi! (neattiecas uz nodokļu parādiem)



Tehnisko specifikāciju aktualizēšana

24.03.2022. Saeima
pieņēmusi grozījumus

PIL 20. pants 
papildināts ar (11)

Spēkā no 01.01.2023.

Iepirkuma procedūras dokumentos norāda tehnisko specifikāciju sagatavošanas vai pēdējās
aktualizācijas datumu

Tehniskās specifikācijas ir aktuālas iepirkuma izsludināšanas brīdī

Proti, paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot vērā projektu, kas nav vecāks par 12 mēnešiem



Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums

24.03.2022. Saeima
pieņēmusi grozījumus

PIL 51. pantā

Spēkā no 01.01.2023.

Noteiktas priekšmetu grupas, par kurām, slēdzot līgumu, pasūtītājs piedāvājumu 
salīdzināšanai un izvērtēšanai nav tiesīgs izmantot tikai cenu!

- Projektēšana

- Apvienotā projektēšana un būvdarbi

- Elektroenerģiju patērējošas preces vai produkti (publiskā piegādes līgumā)

- Autotransporta līdzekļiem – papildus cenai pasūtītājs ņem vērā vismaz PIL 54.pantā minētos 
kritērijus, izņemot gadījumu, kad pasūtītājs iepērk autotransporta līdzekli šā likuma 54. panta 
ceturtajā daļā noteikto mērķu sasniegšanai



Tirgus izpēte/ Iepirkuma procedūras pārtraukšana

24.03.2022. Saeima
pieņēmusi grozījumus

PIL 18. pants 
papildināts ar (2)1 un 
(2)2 un 41.panta (12)

Spēkā no 01.01.2023.

Noteikts, ka pasūtītājs pārtrauc iepirkumu viena piedāvājuma/ pieteikuma gadījumā!

Attiecas uz: 

- atklātu konkursu

- slēgtu konkursu

- konkursa procedūru ar sarunām

Pasūtītājs ir tiesīgs nepārtraukt, ja:

1) Pirms attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas pasūtītājs rīkoja PIL 18.panta 21.daļā 
minētajām prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem

2) Ja attiecīgās iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības 
aizsardzības intereses



Iepirkuma komisijas darbība

24.03.2022. Saeima
pieņēmusi grozījumus
PIL 24. un 25. pantā

Spēkā no 01.01.2023.

Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu 

(vairs nebūs paredzēts izveidot iepirkuma komisiju kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju)

Iepirkuma komisijas sekretārs nedrīkst atrasties interešu konfliktā PIL 25.panta izpratnē

- Jāparaksta neieinteresētības apliecinājums

Paplašināts neieinteresētības apliecinājuma saturs, proti, likumā minētās personas paraksta 
apliecinājumu arī par to, ka viņas neizpaudīs iepirkuma ietvaros iegūto informāciju, kas 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir neizpaužama

Regulējumā paplašināts PIL 25.panta pirmajā daļā noteiktais interešu konflikta tvērums



Dažādas 
aktualitātes

(1) Interešu konflikts iepirkumos

(2) Līgumu vadība

(3) Sankcijas



(1.1) Interešu konflikts iepirkumos (PIL 25.pants)
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• Iepirkuma procedūru dokumentācijas sagatavotājs (darbinieks)
• Iepirkuma komisijas locekļi 
• Eksperti 
• Sekretārs (ar jaunajiem grozījumiem 01.01.2023.) 

• Jebkura persona, kas ir iesaistīta vai var ietekmēt iepirkuma rezultātu 
(plašāks skatījums?) - likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā” 10.panta izņēmums?

• Darbinieks, amatpersona, dalībnieks, akcionārs, prokūrists vai biedrs (saistība
izbeigusies pēdējo 24 mēnešu laikā) 

• Akcionāra (vismaz 10%), dalībnieka, prokūrista, amatpersonas – radinieks
• Fiziskās personas - radinieks

Attiecināms uz

Ieinteresētība – tieša, netieša 

vai iespējama 

Finansiāla, ekonomiska,
personiska 

Kandidāta, pretendenta vai apakšuzņēmēja:

Saistība PIL 25.panta (1) daļa 



(1.2) Interešu konflikta izvērtējums
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EIS paraksta 2 apliecinājumus –
1) uzsākot darbu konkrētajā procedūrā 
2) pēc piedāvājumu atvēršanas 

1. Noraida kandidātu vai pretendentu (PIL 42.panta (1) daļas 4.p.)
2. Nomaina personu, ja tas ir iespējams (piemēram, ekspertu)
3. Pārtrauc iepirkumu, ja citādāk nav iespējams novērst kaitējumu

SEKAS

Pasūtītāja aktīva 
loma interešu 

konflikta 
izvērtēšanā –

visiem 
iespējamiem 

līdzekļiem 

Piemēram, pasūtītājs 
pārliecinās VID EDS par 

iepirkuma komisijas locekļu
iepriekšējām darbavietām 
(pats vai pieprasa izziņas) 



(1.3) Interešu konflikts iepirkumos

Vai konstatējams
interešu konflikts?

Vai gadījumā, ja piedāvājumu iepirkumā iesniedz SIA “A”, kura akcionārs ir iepirkuma komisijas
locekļa tēvs, kuram pieder 9 % akciju SIA “A”, ir uzskatāms, ka iepirkuma komisijas loceklim ir
interešu konflikts?

Saistība? Konkrētajā gadījumā iepirkuma komisijas locekļa saistība ar SIA “A” PIL 25. panta (1) 
daļas izpratnē nav konstatējama, jo iepirkuma komisijas locekļa tēvs nav SIA “A” akcionārs, 
kuram piederētu vismaz 10 % akciju

Interešu pārstāvība? Ir jāvērtē, vai iepirkuma komisijas loceklis nepārstāv SIA “A” intereses

Atbilde atkarīga no izvērtējuma!



(2.1) Līgumu vadība / prioritātes

“[..] tieši pasūtītājam ir aktīva loma
līguma vadībā, it īpaši, ja rodas

sarežģījumi līguma izpildē, 
pasūtītājam aktīvi jālemj par līguma
turpināšanas iespējām un pieejamo

instrumentu izmantošanu līguma
izpildes nodrošināšanai. [..]”

Līguma vadība ir jāplāno – spēja
paredzēt izmaiņas un instrumentus

to vadībai



(2.2) Karš Ukrainā – līgumu vadība

Izmaiņas saskaņā ar līguma 
noteikumiem (t.sk. 
indeksācija)

Līguma piemērošana

Termiņu, risinājumu, 
līgumcenas (+50%) 
pārskatīšana 

Neparedzēti apstākļi

Līgumcenas pārskatīšana (+/-
10%/15% un nepārsniedz ES / 
MK robežvērtības)

De minimis grozījumi

Ja līguma izpilde nav 
prioritāra, vai nevar vienoties 
par grozījumiem

Līguma izbeigšana

1

2

3

4



(2.3) Neatrunāti grozījumi «fiksētas cenas» līgumā

Pieprasījums 1 Prioritātes 2 Izvērtējums 3 Grozījumi 4

Izmaiņas pieprasa 
Uzņēmējs, pamatojot 
nespēju izpildīt līgumu

Pasūtītājs izvērtē 
līguma turpināšanu vai 
rosina izbeigt

Pasūtītājs kopā ar 
Uzņēmēju novērtē 
izmaiņu apjomu un 
pamatojumu

Grozījumus veic, 
nosakot jaunu 
līgumcenu



(2.4) «Fiksētas cenas» līgumu grozījumu mērķis

Jā Nē

Nodrošināt plānoto peļņu

Papildu samaksa bez 
redzējuma, kā pabeigt 
līgumu

Pārveidot par «atvērtu» / 
periodiski [automātiski]  
indeksējamu līgumu

Līguma mērķa maiņa

Nodrošināt līguma izpildi

Izmaiņas veic, ja reāla 
iespēja izpildīt līgumu

Izmantot [CSP, tirgus] 
indeksus, izmaiņu 

novērtēšanai

Izmaksu, termiņu, 
risinājumu pārskatīšana



(3.1) Sankcijas

Pienākumu pārbaudīt 
sankcijas un tiesības 

noraidīt (tostarp 
pārtraukt iepirkuma 
līguma izpildi, ja uz 

darījuma pusi attiecas 
noteiktās sankcijas)

nosaka

sankciju regulējums, 
tajā skaitā tieši 
piemērojamās

regulas:

A) «Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums» skaidri nosaka to 
personu loku, kurš pirms lēmuma piešķiršanas par tiesībām slēgt līgumu, ir jāpārbauda 
attiecībā uz starptautisko sankciju ietekmi uz līguma izpildi

B) Finanšu un ieceļošanas ierobežojumi - Padomes Regula (ES) Nr. 269/2014 par 
ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas 
teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība 

2. pants/ 2.pk. Netiek tieši vai netieši darīti pieejami līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā 
uzskaitītām fiziskajām personām vai ar tām saistītām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai 
struktūrām vai to labā

C) Sektorālie ierobežojumi  - Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem 
pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 

Sodu par sankciju pārkāpšanu nosaka Krimināllikuma 84.pants!

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20220421
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02014R0833-20220413&qid=1651141696991
https://likumi.lv/ta/id/88966#p84


(3.2) Sankcijas

Eiropas Komisijas
Padomes regula
(ES) 2022/576, ar 
kuru groza Regulu 
(ES) Nr. 833/2014 
par ierobežojošiem 
pasākumiem 
saistībā ar Krievijas 
darbībām, kas 
destabilizē situāciju 
Ukrainā

(spēkā 09.04.2022.)

5.k pants – 1.punkts – pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem 
partneriem aizliegts piešķirt vai turpināt pildīt jebkādus publiskus vai koncesijas līgumus ar:

a) Krievijas valstspiederīgo vai fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, kas veic uzņēmējdarbību (subjektiem ir jābūt 
reģistrētiem (dibinātiem) Krievijā, savukārt fiziskām personām – valstiskā piederība Krievija) Krievijā;

b) juridisko personu, vienību vai struktūru, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) 
apakšpunktā minētajai vienībai; vai

c) fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības 
vārdā vai saskaņā ar tās norādēm,

tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām 
paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē

Attiecina uz iepirkumiem no «direktīvu sliekšņiem»!

Aizliegumi neattiecas uz līgumu izpildi līdz 2022.gada 10.oktobrim, ja tie noslēgti pirms 2022.gada 9.aprīļa

Līdz 10.10.2022. jāpabeidz līguma izpilde – pasūtījumi un piegādes, arī norēķini. Regulas Nr. 833/2014 5.k panta 
formulējums neparedz līguma automātisku izbeigšanu, to veic līgumā un likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā



Paldies par uzmanību!
MONTA.OGA@IUB.GOV.LV


