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Pienākums  veikt pārbaudi
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Attiecas uz visiem iepirkumiem un iepirkuma 
procedūrām, partnerības iepirkumiem, koncesijām, 
publiskās un privātās partnerības procedūrām, kuru 
veikšanai piemēro:
• Publisko iepirkumu likumu,
• Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likumu,
• Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu 

likumu,
• Publiskās un privātās partnerības likumu.



Pārbaudāmās personas
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Ārvalstī reģistrēts (ĀM informācija!): 

kandidāts vai pretendents

valdes un padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona un prokūrists

persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas 
saistītas ar filiāli

personālsabiedrības biedrs, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība

kandidāta vai pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu 
vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības

persona, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka 
tā kvalifikācija atbilst dokumentos noteiktajām prasībām



Pārbaudāmās personas
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Likuma 11.1panta (1) noteiktā pārbaude attiecas uz 
visām personām, kurām saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības

Secināms: normā minēto amatpersonu pārbaude jāveic 
arī PIL 9.panta un 10.panta kārtībā veiktajos iepirkumos.

Ieteikums: pieprasīt, lai kopā ar piedāvājumu tiktu 
iesniegta kompetentas institūcijas izziņa – informācija par 
amatpersonām, kā arī apliecinājums, ka izziņā minētā 
informācija joprojām ir aktuāla. 



Pārbaudāmās personas
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Likuma 11.1panta (1) noteiktā pārbaude attiecas uz 
kandidāta vai pretendenta norādīto apakšuzņēmēju 
(sniedzamo pakalpojumu vai veicamo būvdarbu 
vērtība ir vismaz 10% no kopējās līguma vērtības) un 
personu, uz kuras spējām kandidāts vai pretendents 
balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 
prasībām.

Jautājums: vai pārbaudi veic arī attiecībā uz 
apakšuzņēmēju un personu, uz kuru spējām balstās,  
amatpersonām (Likuma 11.1panta (1) uzskaitītās 
amatpersonas)?



Pārbaudāmās personas -
jautājums
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Vai 11.1panta (1) ietvertais regulējums par pienākumu pārbaudīt 
kandidātu  vai tādu pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma 
slēgšanas tiesības, un tā  valdes un padomes locekļus u.c. 
uzskaitītās amatpersonas interpretējams:
- kā pienākums divu stadiju procedūrās vienmēr pārbaudīt visu atlasīto 

kandidātu amatpersonas ?
- kā pienākumu pārbaudīt tikai personas (pretendenta), kurai 

piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, amatpersonas?
- vai normas redakciju varētu skaidrot tādējādi, ka pasūtītājam arī divu 

stadiju procedūrās ir pienākums pārbaudīt tikai potenciālo uzvarētāju, 
bet tas var veikt pārbaudi arī attiecībā uz kandidātu un tā 
amatpersonām, piemēram, informācijas aizsardzības nolūkos?



Pārbaudes norise
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Ja sankcijas 
neattiecas,

slēdz līgumu

Ja sankcijas attiecas

un tas 
neietekmē 

līguma 
izpildi,

slēdz līgumu

un tas 
ietekmē 
līguma 
izpildi,

izslēdz 
kandidātu 

vai 
pretendentu

Ja sankcijas attiecas uz apakšuzņēmēju
vai personu, uz kuras spējām balstās,

un tas 
neietekmē 

līguma 
izpildi,

slēdz līgumu

un tas ietekmē 
līguma izpildi,

bet var 
nomainīt,

slēdz līgumu

un nevar 
nomainīt,

izslēdz 
kandidātu 

vai 
pretendentu



Pārbaudes norise
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Likuma 11.1panta (2) - ja sankcijas attiecas uz 
apakšuzņēmēju, vai personu, uz kuras spējām kandidāts 
vai pretendents balstās, lai pierādītu savas kvalifikācijas 
atbilstību prasībām, – šādas personas vai apakšuzņēmēja 
nomaiņu veic saskaņā ar kārtību, kāda noteikta 
normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā.

Secināms: tā kā PIL neparedz personu, uz kuru spējām 
pretendents balstās, nomaiņu 9.panta iepirkumos, tad 
nomaiņa nav jāpieļauj arī gadījumos, kad attiecībā uz 
šādu personu noteiktas sankcijas.



Ietekme uz līguma izpildi
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Izvērtējama katrā konkrētā gadījumā!

Piemēri:

• Uzņēmumam piemērotas finanšu sankcijas, kas varētu būt 
apdraudējums iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs pretendentu izslēdz 
no iepirkuma.

• Uzņēmuma valdes loceklim piemērotas finanšu sankcijas. Pasūtītājs, 
izvērtē situāciju un pretendenta sniegtos paskaidrojumus (piemēram, 
vai valdes loceklis nav uzņēmuma īpašnieks, vai tas nerealizē kontroli 
pār uzņēmumu), konstatē, ka sankcijas neietekmē līguma izpildi. 
Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt līgumu.

• Iepirkumā par stratēģisko preču piegādi piedāvājumu iesniedzis 
pretendents, kam noteiktas stratēģiskas nozīmes preču aprites 
ierobežojumi. Pasūtītājs izslēdz pretendentu.

• Uzņēmuma padomes loceklim noteikti ieceļošanas ierobežojumi, bet 
uzņēmuma darbību un līguma izpildi tas neietekmē. Pasūtītājs ir tiesīgs 
slēgt līgumu.



Lēmuma paziņošana un 
dokumentēšana

1
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• Informējot kandidātu vai pretendentu par rezultātiem (PIL 
37.pants), kā noraidīšanas iemeslu norāda Starptautisko un 
Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantu.  

• Šādu atsauci iekļauj arī iepirkuma procedūras ziņojumā un 
9.panta iepirkuma lēmumā, norādot kandidātu vai 
pretendentu noraidīšanas iemeslus.

• Paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu atzīmē, 
ka kandidāts vai pretendents izslēgts saskaņā ar minētā 
likuma 11.1panta (1) vai (2).

• Paziņojumā par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja 
uzvarējušais pretendents ir personālsabiedrība, jānorāda arī 
personālsabiedrības biedri.



Vienpusēja atkāpšanās no līguma 
izpildes
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• Likuma 11.1 panta (3) daļa nosaka pasūtītāja pienākumu līgumā paredzēt 
pasūtītāja, tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu 
nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas 
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla 
tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 
dalībvalsts noteiktās sankcijas.

• Pārejas noteikumi – 11.1panta (3) neattiecina uz tiem iepirkumiem vai 
iepirkuma procedūrām (t.sk. uz noslēgtiem līgumiem), kuras uzsāktas vai 
izsludinātas pirms šīs normas spēkā stāšanās dienas.

Jautājums – kā pasūtītājam rīkoties, ja sankcijas attiecas uz pretendentu, 
kurš  iesniedzis piedāvājumu šādā iepirkumā vai ar šādu piegādātāju jau 
noslēgts līgums?



Kur meklēt informāciju?
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• Eiropas Komisijas Sankciju karte – ES un ANO noteikto sankciju apkopojums;

Atbildīgās institūcijas:

• Ārlietu ministrija - koordinējošā iestāde sankciju jautājumos;

• Finanšu un kapitāla tirgus komisija – finanšu ierobežojumi sankciju subjektiem;

• Iekšlietu ministrija – ieceļošanas ierobežojumi;

• Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests – finanšu 
ierobežojumi pret teroristiem un terorisma finansētājiem;

• Valsts ieņēmumu dienests – finanšu un civiltiesisko ierobežojumu izpilde 
noteiktiem subjektiem;

• Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja – stratēģiskas nozīmes preču 
ierobežojumi;

• Patērētāju tiesību aizsardzības centrs – uzrauga patērētāju kreditētājus un 
parāda atguvējus;

• Ekonomikas ministrija – tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi;

• Rajonu (pilsētu) zemesgrāmatas – aizliegumi nostiprināt īpašuma tiesības.

https://www.sanctionsmap.eu/#/main
http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem/par-eiropas-savienibas-ierobezojosiem-pasakumiem
http://www.fktk.lv/lv/klientu-aizsardziba/informacija-par-cinu-pret-naud/starptautiskas-finansu-sankcijas.html
http://www.iem.gov.lv/lat/
http://sankcijas.kd.gov.lv/
https://www.vid.gov.lv/lv/muita
http://www.ptac.gov.lv/lv
https://www.em.gov.lv/lv/nozares_politika/turisms/


Kur meklēt informāciju?
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• Kā sniegt pasūtītājam izsmeļošu 
(pietiekamu!), aktuālu un 
maksimāli ērtu informāciju  
sankciju pārbaudei?



www.iub.gov.lv

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

