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PIL 8.panta septītās daļas atvieglotais regulējums (iepriekš 
2.pielikuma B daļas pakalpojumi) līdz 750 000 euro

PIL 2.pielikums «Sociālie un citi īpašie pakalpojumi»

Neietilpst ceļojumu aģentūru pakalpojumi, tulkošanas 
pakalpojumi

 nav 2. pielikuma A un B daļas!

 pakalpojumu līguma definīcija – pakalpojumi ir tie,kas nav 
iekļauti 1.pielikumā (būvdarbi)



Grozījumi PIL

4

PIL 8.panta septītās daļas atvieglotais regulējums

 var nepiemērot izslēgšanas nosacījumus!

 no 750 000 euro iepirkuma procedūra!
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PIL 8.panta astotā daļa:

 Tiesības noslēgt iepirkuma līgumu, kura priekšmets ir divi vai
vairāki iepirkuma veidi (būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes),
piešķir saskaņā ar noteikumiem, kas piemērojami iepirkuma
veidam, kurš ir attiecīgā iepirkuma līguma galvenais
priekšmets. Iepirkuma līgumiem, kuru priekšmets daļēji
ietver šā likuma 2.pielikumā minētos pakalpojumus un citus
pakalpojumus vai daļēji pakalpojumus un daļēji piegādes,
galveno priekšmetu un piemērojamo iepirkuma procedūru
nosaka pēc tā, kuru pakalpojumu vai piegāžu paredzamā
līgumcena ir visaugstākā.
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PIL 23.pants «Iepirkuma komisijas darbības principi»

 Paplašināts interešu konfilkta subjektu loks

 iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja 
amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas 
locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai 
pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar 
kandidātu vai pretendentu

Kas ir sagatavotājs – tehniskās specifikācijas autors, 
nolikuma autors, saskaņotāji?

Kurā brīdī paraksta apliecinājumu?
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PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punkts

 Izslēgšanas gadījumus attiecina arī uz pārstāvēttiesīgajām 
personām

 Papildu noziedzīgie  nodarījumi

 prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, 
tirgošanās ar ietekmi

 cilvēku tirdzniecība

 attiecina arī uz personām, uz kuru spējām balstās 
kvalifikācijas apliecināšanai 
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PIL 39.1 panta pirmās daļas 6., 7.punkts

 Izslēdz, ja nevar novērst citādāk interešu konfliktu

 PIL 39.1 panta pirmās daļas 3.punkts

 Izslēgta vertikālā vienošanās
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! Izmaiņas izslēgšanas noteikumu pārbaudes kārtībā

 atklātā konkursā, sarunu procedūrā, nepublicējot 
paziņojumu par līgumu, 8.panta septītās daļas iepirkumā  —
attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības
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! Izmaiņas izslēgšanas noteikumu pārbaudes kārtībā

 slēgtā konkursā, konkursa dialogā un sarunu procedūrā, 
iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, — attiecībā uz 
katru kandidātu, kas atbilst pārējām prasībām 
(apakšuzņēmējus pārbauda pretendentam, kam piešķiramas 
līguma slēgšanas tiesības)

Kad pārbauda nodokļu parādus uz lēmuma pieņemšanas par 
iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu dienu?

 sarunu procedūrā 62.panta pirmās daļas 1.punktā minētajā 
gadījumā - pirms sarunu uzsākšanas
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Kandidātu vai pretendentu iepirkuma procedūrā izslēdz, ja kaut
vienā no šīm dienām konstatēti nodokļu parādi virs 150 euro

Neattiecas uz PIL 8.2 panta iepirkumiem!

1) kandidātam pieteikuma

un pretendentam

piedāvājuma

iesniegšanas termiņa

pēdējā dienā

2) pretendentam attiecībā uz

kuru pieņemts lēmums par

iespējamu līguma slēgšanas

tiesību piešķiršanu, šā

lēmuma pieņemšanas dienā



Grozījumi PIL

12

PIL 39.1 panta piektā daļa

 Ja EIS konstatēti parādi, 10 dienu laikā jāsniedz 
apliecinājums, ka nav nodokļu parādu:

1) apliecināta izdruka no VID EDS vai VID izziņa, vai

2) pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
pēdējās dienas vai arī dienas, kad pieņemts lēmums par 
iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, 
VID izdota lēmuma kopija par nodokļu samaksas termiņa 
pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar VID par 
nodokļu parāda nomaksu kopija vai 

3) citi objektīvi pierādījumi 
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PIL 39.1 panta 10.daļa

 Pieprasa kompetentas institūcijas izziņu arī par
Latvijā reģistrēta kandidāta vai pretendenta valdes
vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai
prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt
kandidātu, kuras dzīvesvieta ir ārvalstīs.
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• Informācija par ārvalstu kompetentajām institūcijām

E-Certis – Eiropas Komisijas izveidota informācijas 
sistēma apliecinājumu identificēšanai, kas tiek pieprasīti 
iepirkumos citās dalībvalstīs un EEZ valstīs

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/
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• Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI), Publiskā iepirkuma 
modulis

• Efektīvākai informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm
• Pasūtītāji var attiecībā uz ārvalstu pretendentu:

pārbaudīt pretendenta iesniegto dokumentu vai sertifikātu autentiskumu

pārbaudīt, vai pretendents izpilda tehniskās specifikācijas (valsts standarti, 
marķējums, atbilstības novērtējumi utt.) 

pārbaudīt, vai uz pretendentu neattiecas izslēgšanas nosacījumi (iesniegtā 
dokumenta satura atbiilstību)

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
index_lv.htm
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• Nacionālais kontaktpunkts – Ekonomikas ministrija

• Koordinators publisko iepirkumu jomā – Iepirkumu 
uzraudzības birojs
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PIL 39.1 panta astotā daļa

 Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras spējām pretendents
balstās kvalifikācijas apliecināšanai, atbilst izslēgšanas
noteikumiem, pasūtītājs pieprasa kandidātam vai
pretendentam attiecīgās personas nomaiņu 10 darbdienu
laikā!

Par kādiem datumiem jāpārbauda nodokļu parādi?
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PIL 39.3 pants. Pierādījumu vērtēšana par pasākumiem
uzticamības nodrošināšanai

 Ja kandidāts vai pretendents atbilst izslēgšanas
gadījumiem (izņemot nodokļu parādus), iesniedz
skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma
atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā
kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas
iestādēm un veiktajiem tehniskajiem,
organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai
pierādītu savu uzticamību un novērstu nākotnē tādu
pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos
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PIL 39.3 pants. Pierādījumu vērtēšana par pasākumiem
uzticamības nodrošināšanai

Pierādījumus un skaidrojumu

kandidāts iesniedz kopā ar pieteikumu

pretendents - ja tam būtu piešķiramas līguma
slēgšanas tiesības
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PIL 39.3 pants. Pierādījumu vērtēšana par pasākumiem 
uzticamības nodrošināšanai

 Pasūtītājs izvērtē pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga 
nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus

 Var prasīt attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma 
jomas kompetentām institūcijām atzinumus par pasākumu 
pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un 
līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē
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PIL 41.panta pirmās daļas 3. punkts 

 Gada minimālais finanšu apgrozījums ≤ 2x paredzamā 
līgumcenas vērtība

 izņemot, ja iepirkuma līguma izpilde ir saistīta ar 
īpašiem riskiem attiecīgo būvdarbu, pakalpojumu vai 
piegāžu rakstura dēļ

 prasībai par lielāku apgrozījumu sniedz pamatojumu 
iepirkuma procedūras dokumentos
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Papildu 44.1 pants. «Eiropas vienotais iepirkuma procedūras 
dokuments» (ESPD)

 Pasūtītājs pieņem ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai 
pretendentu un kandidātu atlases prasībām
 sniedz arī par apakšuzņēmēju (kam nodoti 20 %),

 personu, uz kuras kvalifikāciju balstās

 Var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma 
procedūrā
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Papildu 44.1 pants. «Eiropas vienotais iepirkuma procedūras 
dokuments» (ESPD)

ESPD forma pieejama

 EK 05.01.2016. regula 2016/7, ar ko nosaka standarta 
veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras 
dokumentam vai

 izmantojot tiešsaistes pakalpojumu

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv#
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Direktīvas 2014/24/ES preambulas 84.apsvērums

 Lai mazinātu administratīvo slogu piegādātājiem

 Tomēr pasūtītājiem tiesības pieprasīt visus vai daļu 
apliecinošo dokumentu jebkurā brīdī, kad tās uzskata, ka tas 
vajadzīgs procedūras pienācīgai norisei
 īpaši 2 posmu prcedūrās, kurās ierobežo kandidātu skaitu!

 Jāpieprasa pretendentam, kam nolemts piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības (Regulas Norādījumi)
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Papildu 37. panta 4.1 daļa

 Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības 
prasīt, lai pretendents un kandidāts iesniedz visus 
dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina atbilstību 
pretendentu un kandidātu atlases prasībām 

 Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas 
ir tā rīcībā vai kura ir pieejama publiskās datubāzēs
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 Ja pasūtītājs piemēro sarunu procedūru saskaņā ar šā 
panta ceturtās daļas 1.punktu(papildu 
būvdarbi/pakalpojumi)

 tas papildus publicē (paziņojumā par iepirkuma 
procedūras rezultātiem) informāciju par sākotnēji 
noslēgtā līguma līgumcenu un kopējo līgumcenu, kā 
arī līguma darbības laiku pēc izmaiņu izdarīšanas 
līgumā 
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Iepirkuma procedūra

8.2 panta iepirkums

8.panta 7.daļas iepirkums

līdz 135 000 euro vai 

5 225 000 euro

Izsludināts/uzsākts līdz 
19.05.2016.

pabeidz (pārejas not. 
64.punktā vārds 

izlaists) saskaņā ar

PIL noteikumiem, 

kas bija spēkā 
proceduras 

izsludināšanas brīdī 
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Iepirkuma procedūra

8.panta 7.daļas iepirkums

virs 135 000 euro vai 

5 225 000 euro

Izsludināts/uzsākts 

līdz 17.04.2016.

pabeidz saskaņā 
ar 

PIL noteikumiem, 

kas bija spēkā 
proceduras 

izsludināšanas 
brīdī 



Grozījumu pārejas noteikumi (64.p.-66.p.)

29

Iepirkuma 
procedūra

8.panta 7.daļas 
iepirkums

virs 135 000 euro
vai 5 225 000 euro

Izsludināts/uzsākts 

18.04. -
19.05.2016.

pabeidz 
saskaņā ar PIL 
noteikumiem 
procedūras 

izsludināšanas 
brīdī , 

izņemot...

piemēro šos 
grozījumus: 
39.1 (1) 5.p. 

39.1 (5), (6), (8)

39.3 pants

44.1 pants



Agnese Irmeja

Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore

Agnese.Irmeja@iub.gov.lv

13.07.2016. 

Rīga

Paldies!
Jautājumi?
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