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EIS apakšsistēmas
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e-konkursi – elektroniskai iepirkumu 

rīkošanai, piedāvājumu iesniegšanai 

un iepirkumu plānu publicēšanai

e-izziņas - apakšsistēma pretendentu 

izslēgšanas no dalības iepirkumā 

iemeslu pārbaudei

e-izsoles – apakšsistēma elektronisku 

izsoļu rīkošanai

e-pasūtījumi – centralizētai preču un 

pakalpojumu iegādei no preču 

katalogiem

EIS pamatdaļa – paziņojumi,

lietotāju dati, statistika



Izmaiņas EIS e-pasūtījumu 
apakšsistēmas darbībā
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✓Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumos Nr. 108 “Publisko elektronisko
iepirkumu noteikumi” definētas obligātās preču un pakalpojumu grupas,
kuras tiek nodrošinātas EIS lietotājiem

✓EIS nodrošinātas zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem atbilstošas preču grupas
atbilstoši Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumos Nr. 108 “Publisko
elektronisko iepirkumu noteikumi” definētajām preču grupām un saskaņā ar
Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam
publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” noteiktajiem
kritērijiem

✓Nodrošināta iespēja citām organizācijām izvietot EIS savu centralizēto
iepirkumu rezultātā izveidotos e-katalogus

✓Ieviesta e-katalogu analīzes veikšana pirms katras jaunas iepirkuma
procedūras organizēšanas

✓Pirms katras jaunas iepirkuma procedūras izsludināšanas pasūtītāju
organizācijām tiek nosūtīta sagatavotā tehniskā specifikācija priekšlikumu
sniegšanai, lai nodrošinātu standarta preču centralizētu iegādi



EIS e-pasūtījumu apgrozījums 
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EIS e-konkursu sistēmas obligātās 
izmantošanas paplašināšana

✓e-konkursu apakšsistēmas obligātās lietošanas uzsākšanas
nodrošināšana atbilstoši Publisko iepirkumu likumā
noteiktajam

✓EIS pieejamība nodrošināta 99,91% no kopējā laika

(pārējā laikā pamatā tiek uzstādīti sistēmas uzlabojumi)

✓regulāra e-konkursu vides lietojamības uzlabošana

✓e-konkursu izmantošanas pieauguma dinamika:
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Rādītājs 2017.gads 2018.gads

Iepirkuma procedūru skaits 314 2838

Reģistrēto pircēju skaits 1137 1643

Reģistrēto Latvijas uzņēmumu skaits

Reģistrēto ārvalstu uzņēmumu skaits

1024

77

3162

369



Ieteikumi iesācējiem

✓ Izlasīt EIS izmantošanas skaidrojumus 

✓ Atšķirt brīdinājumus no kļūdu paziņojumiem

✓ Ierobežot EIS lietotāju skaitu

✓ Nedublēt informāciju

✓ Pārdomāt prasību un vērtēšanas kritēriju sadaļas

✓ Nepublicēt līgumcenu 

✓ Veikt balsošanu un dokumentēšanu ārpus EIS

✓ Pārbaudīt laika grafiku

✓ Pārbaudīt atvēršanas protokolam pievienotus datus

✓ Vērtējumu ievadīšanai sistēmā izmantot kopvērtējumus

✓ Nespiest pogas, jo to nevajag darīt

✓ Iespēju robežās «pilotprojektam» neizmantot pārtikas vai 
būvdarbu iepirkumus 
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Vai ir EIS e-konkursu 
izmantošanas eksperti?
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Pašvaldība Iepirkumu skaits

Daugavpils pilsētas dome 100

Rēzeknes pilsētas dome 50

Jelgavas pilsētas dome 48

Rīgas domes Labklājības departaments 45

Liepājas pilsētas pašvaldība 42

Ventspils pilsētas dome 41

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 30

Jūrmalas pilsētas dome 19

Tukuma novada dome 18

Ogres novada pašvaldība 17



Normatīvas bāzes maiņa

PIL 1.pants:
23) pircēja profils — internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās

informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, kurā pasūtītājs ievieto

informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem

iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos

aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju;

PIL Pārejas noteikumi:

3. Šā likuma 39. panta pirmo daļu piemēro: […]

5) attiecībā uz šā likuma 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem, kurus veic

atvasinātās publiskās personas un to iestādes, no 2019. gada 1. oktobra;

6) attiecībā uz šā likuma 9. un 10. pantā minētajiem iepirkumiem, kurus veic

privāto tiesību juridiskās personas, no 2020. gada 1. jūlija.

MK noteikumi Nr.611 (2018. gada 25. septembrī) 

Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā:
19. Oficiālajai tīmekļvietnei ir vismaz šādas sadaļas: […] publiskie iepirkumi;
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EIS pircēja profils
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Svarīgākie EIS e-konkursu 
pilnveidošanas virzieni

✓ Publicēto datu atsaukšana

✓ Līgumcenas nepublicēšanas iespēja

✓ EIS datu publicēšana Latvijas Atvērto datu 

portālā (www.data.gov.lv)

✓ Lietojamības vienkāršošana

• EIS/IUB PVS saskarnes atjaunošana

• Meklētāja pilnveidošana

• Lietojamības vienkāršošana

• EVIPD (ESPD) integrācija

1
0

http://www.data.gov.lv/


EIS e-konkursu 
apmācības iespējas

✓ VRAA piedāvā šādas apmācību iespējas:
• video palīgs pasūtītājiem

• video palīgs piegādātājiem (latviešu valodā)

• video palīgs piegādātājiem (angļu valodā)

✓ Jautājumu un atbilžu apkopojums
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

✓ EIS kontekstuāla rokasgrāmata
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/NetHelp/lv/LRG%20Help.htm#!Documents/dokume
ntanolks.htm

✓ Semināri resoru un reģionu vajadzībām 
(pēc ministriju vai pašvaldību grupu pieprasījumiem)

✓ EIS atbalsta centra kontakti:
- e-pasts: eis@vraa.gov.lv

- tālrunis: 66155511
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http://paligs.eis.gov.lv/pasutitajiem/N_0_1.html
http://paligs.eis.gov.lv/piegadatajiem/N_0_1.html
http://paligs.eis.gov.lv/suppliers/
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/NetHelp/lv/LRG Help.htm#!Documents/dokumentanolks.htm
mailto:eis@vraa.gov.lv


EIS e-izziņu apakšsistēma

✓Profesionālās darbības pārkāpumu pārbaude

ja ir paredzēts nolikumā!

✓Uzņēmuma reģistrācijas vietas identificēšana (vai

uzņēmums nav reģistrēts ārzonā)

jāsalīdzina ar IUB publikācijas datiem

https://www.iub.gov.lv/lv/node/827

(13 ārzonas valstis)

Pārbaudi attiecība uz Starptautisko un Latvijas Republikas

nacionālo sankciju likuma piemērošanu jāveic pašiem!
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https://www.iub.gov.lv/lv/node/827


Vai ir kādi jautājumi?

Paldies par uzmanību!


