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Normatīvie akti

Eiropas Savienības struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda 

vadības likums

Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumi Nr.104
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Subjekti

Ministru kabineta noteikumi Nr.104 «Noteikumi 
par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas 
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem» (MK 
noteikumi Nr.104) attiecas uz piegādes, 
pakalpojumu un būvdarbu līgumiem, ko ar 
piegādātāju slēdz Eiropas Savienības fondu vai 
citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu, kā arī 
nacionālā līdzfinansējuma līdzekļu saņēmējs
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Subjekti (II)

MK noteikumi Nr.104 neattiecas uz: 
- pasūtītājiem Publisko iepirkumu likuma (PIL), 
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 
likuma un  Aizsardzības un drošības jomas 
iepirkumu likuma izpratnē; 
- PIL 6.pantā minētajām situācijām, kad noteikta 
priekšmeta līgumus vairāk kā 50% apmērā finansē 
pasūtītājs; 
- uz tādu finansējumu, kas tiek piešķirts kā 
aizdevums, kas pasūtītājam pilnībā jāatmaksā.
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Sliekšņi

Piegādes, pakalpojumi 

< 70 000 EUR

Būvdarbi < 170 000 EUR

• Brīvi izvēlēta procedūra;

• Jāievēro interešu konflikta 
novēršanas noteikumi;

• Jāveic izdevumu efektivitātes 
izvērtēšana

Piegādes, pakalpojumi 

> 70 000 EUR

Būvdarbi >170 000  EUR

• MK noteikumos Nr. 104 
noteiktā procedūra;

• Jāievēro interešu konflikta 
novēršanas noteikumi;

• Jāveic izdevumu efektivitātes 
izvērtēšana
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Paredzamās līgumcenas 
noteikšana

Paredzamo līgumcenu nosaka:
• ņemot vērā konkrētajam projektam piešķirtos 
līdzekļus; 
• ņemot vērā pasūtītāja plānoto kopējo samaksu 
par līguma izpildi, tai skaitā arī jebkuru izvēles 
iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, kā arī 
visus saistībā ar līgumu maksājamos nodokļus 
(izņemot PVN) un citas konkrētajam iepirkumam 
būtiskas izmaksas; 
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Paredzamās līgumcenas 
noteikšana (II)

• skaitot kopā izdevumus par visu projekta 
īstenošanas laiku, izņemot, ja aktivitātes 
apstiprina par katru gadu atsevišķi – tad vismaz 
par 12 mēnešiem; 

• skaitot kopā līdzīgu preču, pakalpojumu un 
būvdarbu līgumcenu (līdzīgu preču, pakalpojumu 
un būvdarbu definīcijas elementi interpretējami 
plaši, nodrošinot definīcijas efektīvu darbību; 
šaubu gadījumā preces, pakalpojumi un būvdarbi 
uzskatāmi par līdzīgiem).
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Interešu konflikts

Pasūtītājs un piegādātājs atrodas interešu konfliktā, 
ja pasūtītājs,  tā dalībnieks, biedrs, padomes vai 
valdes loceklis, jebkuras minētās personas radinieks 
līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis 
līdz pirmajai svainības pakāpei vai pasūtītāja 
prokūrists vai komercpilnvarnieks ir: 
- piegādātājs vai piegādātāja apakšuzņēmējs; 
- piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja dalībnieks 
(akcionārs), biedrs, padomes vai valdes loceklis, 
prokūrists, komercpilnvarnieks vai darbinieks.
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Interešu konflikts (II)

Uzskata, ka pasūtītājs un piegādātājs neatrodas 
interešu konfliktā šo noteikumu izpratnē, ja:
• pasūtītāja dalībniekam (akcionāram) pieder mazāk 
par 20 % pasūtītāja pamatkapitāla daļu;
• piegādātājam vai tā apakšuzņēmējam pieder 
mazāk par 20 % attiecīgi piegādātāja vai tā 
apakšuzņēmēja pamatkapitāla daļu (akciju);
• pasūtītāja biedru skaits ir vismaz 10, ja pasūtītājs ir 
kooperatīvā sabiedrība vai biedrība;
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Interešu konflikts (III)

• piegādātāja darbinieku skaits ir mazāks par 

10;

• pasūtītājs vienlaikus ir piegādātāja biedrs, 

padomes loceklis, valdes loceklis, prokūrists vai 

komercpilnvarnieks, ja piegādātājs ir biedrība 

vai kooperatīvā sabiedrība, kurā ir vismaz 10 

biedru.
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Interešu konflikts (IV)

Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot 
noteikumos paredzētos līguma slēgšanas 
ierobežojumus, ja:
• slēdz līgumu par pakalpojumu saņemšanu no 
institūcijas, kas sniedz attiecīgos pakalpojumus, 
pamatojoties uz ārējā normatīvajā aktā noteiktajām 
izņēmuma tiesībām;
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Interešu konflikts (V)

• slēdz līgumu par nekustamā īpašuma pirkšanu vai 
nomu vai citu tiesību iegūšanu uz šādu nekustamo 
īpašumu ar jebkuriem finanšu līdzekļiem. Šis 
izņēmums neattiecas uz finanšu pakalpojumu 
līgumiem, kas saistīti ar šī nekustamā īpašuma 
pirkšanu vai nomu;

• tehnisku, māksliniecisku vai ar izņēmuma tiesību 
aizsardzību saistītu iemeslu dēļ līgumu var noslēgt 
vienīgi ar konkrēto piegādātāju.
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Interešu konflikts (VI)

Pasūtītājs, aizpildot  noteikumu 1.pielikumā norādīto
apliecinājumu, rakstiski apliecina, ka pasūtītājs un tā
izraudzītais piegādātājs neatrodas interešu konfliktā šo
noteikumu izpratnē.    

Ja ir spēkā kāda no šo noteikumu 14.punktā minētajām
situācijām, pasūtītājs apliecinājumā papildus atsaucas uz
šo noteikumu 14.punktā minētajiem apstākļiem. Šādā
gadījumā pasūtītājs apliecinājumam pievieno sarakstu ar
šo noteikumu 13.punkta ievadteikumā minētajām 
personām, identificējot tās.   
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http://likumi.lv/ta/id/257257-noteikumi-par-iepirkuma-proceduru-un-tas-piemerosanas-kartibu-pasutitaja-finansetiem-projektiem#piel1
http://likumi.lv/ta/id/257257-noteikumi-par-iepirkuma-proceduru-un-tas-piemerosanas-kartibu-pasutitaja-finansetiem-projektiem#p14
http://likumi.lv/ta/id/257257-noteikumi-par-iepirkuma-proceduru-un-tas-piemerosanas-kartibu-pasutitaja-finansetiem-projektiem#p14
http://likumi.lv/ta/id/257257-noteikumi-par-iepirkuma-proceduru-un-tas-piemerosanas-kartibu-pasutitaja-finansetiem-projektiem#p13


Interešu konflikts (VII)

Sekas noteikto interešu konflikta novēršanas
noteikumu neievērošanai ir pasūtītāja
veikto izdevumu daļēja vai pilnīga neattiecināšana.
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Iepirkuma norise

1. Jāsagatavo iepirkuma priekšmeta apraksts, kas ir 
pietiekošs, lai piegādātāji varētu izvērtēt, vai iepirkums 
atbilst to darbības nozarei un iespējām, kā arī izlemt 
par sākotnējā piedāvājuma iesniegšanu. 

Ja aprakstā ietver norādi uz specifisku standartu, tad 
attiecīgo norādi lieto kopā ar vārdiem "vai 
ekvivalents“.
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Iepirkuma norise (II) 

Aprakstā neietver norādes:
• uz specifisku izcelsmi, 
• īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta 

piegādātāja preces vai pakalpojumu, 
• zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu, 
kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada 
priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu, izņemot, ja tās 
ir objektīvi nepieciešamas iepirkuma priekšmeta 
pastāvēšanai un finansējuma saņēmējs šādu 
nepieciešamību var pamatot
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Iepirkuma norise (III) 

2. Iepirkuma procedūra publiski jāizziņo IUB 
tīmekļvietnē.
Paziņojumā par iepirkumu nosaka sākotnējo 
piedāvājumu iesniegšanas termiņu: 
- ne īsāku par 10 darbdienām preču vai 

pakalpojumu iepirkumam;
- ne īsāku par 15 darbdienām būvdarbu 

iepirkumam
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Iepirkuma norise (IV) 

Pasūtītājs ir tiesīgs ne vēlāk kā vienu dienu pirms 
noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa 
beigām veikt grozījumus iepirkuma 
dokumentācijā un pagarināt piedāvājumu 
iesniegšanas termiņu.
Šādā gadījumā piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
nedrīkst būt īsāks par piecām darbdienām.
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Iepirkuma norise (V) 

3. Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā nosaka:
• vai iesniedzami pilnībā izstrādāti un galīgi 

piedāvājumi;
• vai iesniedzami sākotnējie piedāvājumi un 

paredzētas sarunas.
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Iepirkuma norise (VI) 

Ja pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā noteicis, 
ka iesniedzami pilnībā izstrādāti un galīgi 
piedāvājumi, pasūtītājs pēc piedāvājumu 
iesniegšanas termiņa beigām izvērtē iesniegtos 
piedāvājumus saskaņā ar iepirkuma 
dokumentācijā noteiktajām prasībām
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Iepirkuma norise (VII) 

Ja pasūtītājs paredzējis sākotnējo piedāvājumu 
iesniegšanu, tas veic sarunas ar piegādātājiem, 
kas iesnieguši savu sākotnējo piedāvājumu, lai 
saskaņotu piegādātāju iespējas ar savām 
vajadzībām. Sarunu laikā ir tiesības lūgt 
izskaidrot, papildināt un uzlabot piedāvājumus.

Pasūtītājs jebkurā brīdī līdz galīgā lēmuma 
pieņemšanai par piegādātāja izvēli, ir tiesīgs 
uzaicināt citus piegādātājus iesniegt sākotnējos 
piedāvājumus, kā arī uzaicināt viņus uz sarunām

22



Iepirkuma norise (VIII) 

Ja sarunu rezultātā ir iegūts pasūtītāja vajadzībām 
atbilstošs piedāvājums, pasūtītājs lūdz 
pretendentus, ar kuriem notikušas sarunas, 
apstiprināt savu galīgo piedāvājumu
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Iepirkuma norise (IX) 

4. Pasūtītājs no piedāvājumiem izvēlas tā 
piegādātāja piedāvājumu, kas ir ekonomiski 
visizdevīgākais un vislabāk apmierina tā vajadzības, 
kā arī nodrošina pasūtītāja piešķirtā finansējuma 
efektīvu izmantošanu.
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Iepirkuma norise (X) 

5. Pasūtītājs ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas par to informē visus 
pretendentus, informāciju nododot personiski vai 
nosūtot pa pastu, faksu vai elektronisko pastu.

6. Katram pretendentam, kas netika uzaicināts uz 
nākamajiem sarunu posmiem un kam netika 
piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 
pasūtītājs sagatavo pamatojumu, kādēļ tā 
iesniegtais piedāvājums bija mazāk izdevīgs 
salīdzinājumā ar citiem.
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Iepirkuma norise (XI) 

7. Pasūtītājam jāveic iepirkuma procedūras norises 
dokumentēšana, kuras minimālo standartu nosaka 
MK noteikumi Nr.104; 

8. IUB tīmekļvietnē jāpublicē paziņojums par 
noslēgto līgumu.
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Līguma grozīšana

Pasūtītājs ir tiesīgs veikt grozījumus noslēgtajā līgumā, 
ja vien tiesību aktos par finansējuma piešķiršanu nav 
noteikts citādi un ir ievēroti šādi nosacījumi:
- netiek mainīts līguma priekšmets un tā puses;
- netiek būtiski mainīti tie līguma noteikumi, kas ir 
bijuši pamatā konkrētā piedāvājuma izvēlei iepirkuma 
procedūrā un uz kuriem pasūtītājs atsaucies kā uz 
izraudzītā piedāvājuma priekšrocībām, lai pamatotu 
piedāvājuma ekonomisko izdevīgumu.
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Līguma grozīšana (II)

Būtiskas līguma noteikumu izmaiņas ir tādas izmaiņas, 
kas varētu ietekmēt piedāvājuma izvēli iepirkuma 
procedūrā.
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Līguma grozīšana (III)

Ja iepirkuma līguma grozījumu vērtība (visu secīgi 
veikto grozījumu naudas vērtību summa) nesasniedz 
10 procentus no sākotnējās piegādes un pakalpojumu 
līgumu līgumcenas un 15 procentus no sākotnējās 
būvdarbu līguma līgumcenas, pasūtītājs var veikt arī 
būtiskus līguma grozījumus.
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Līguma grozīšana (IV)

Līgumslēdzēju pusi pasūtītājs ir tiesīgs aizstāt ar citu 
tikai tādā gadījumā, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju 
notiek piegādātāja reorganizācija.

Pasūtītājs pirms grozījumu izdarīšanas līgumā saņem 
attiecīgās atbildīgās institūcijas saskaņojumu 
grozījumu veikšanai, ja tas paredzēts normatīvajos 
aktos par finansējuma piešķiršanu.
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Līgumcenas pamatotības 
izvērtēšana

Atbildīgā institūcija izvērtē pasūtītāja izraudzītā 
piedāvājuma (ja līgums nav noslēgts) vai līgumā 
noteiktās līgumcenas pamatotību un atbilstību 
attiecīgo preču, pakalpojumu vai būvdarbu tirgus 
cenai.
Lai noskaidrotu attiecīgo preču, pakalpojumu vai 
būvdarbu tirgus cenu, atbildīgā institūcija ir tiesīga 
iegūt informāciju no tirgus dalībniekiem (arī neatklājot 
pieprasītāju), kā arī pieprasīt citu institūciju rīcībā 
esošu informāciju.
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Līgumcenas pamatotības 
izvērtēšana

Ja nevar pārliecināties par līgumcenas pamatotību:
- ja nav pieņemts lēmums (noslēgts līgums) par 
finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai, 
informē pasūtītāju, ka pēc līguma noslēgšanas par 
pasūtītāja izvēlēto piedāvājumu atbildīgā institūcija 
lems par to izdevumu pilnīgu vai daļēju 
neattiecināšanu, kas saistīti ar attiecīgo līgumu;
- ja ir pieņemts lēmums (noslēgts līgums) par finanšu 
līdzekļu piešķiršanu projekta īstenošanai, lemj par to 
izdevumu pilnīgu vai daļēju neattiecināšanu, kas 
saistīti ar attiecīgo līgumu.
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Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.—2020.gada 
plānošanas perioda vadības likuma 18.panta pirmo daļu finansējuma saņēmējam ir 
pienākums:

• nodrošināt projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem un līgumu par projekta īstenošanu, ja finansējuma saņēmējs ir 
fiziskā vai juridiskā persona; 

• nodrošināt, lai projektam piešķirtais finansējums tiktu izlietots saskaņā ar pareizas 
finanšu pārvaldības principu, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes 
principus; 

• nodrošināt, lai projekta ietvaros veiktie izdevumi būtu tieši saistīti ar projekta mērķu 
sasniegšanu un atbilstoši projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma izmantošanas 
nosacījumiem; 

• u.c.

Pielikums     
(normatīvais regulējums)
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Daina Pulkstene
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Rīga, 26.04.2017.

Paldies! Jautājumi?
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