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Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma

2014. – 2020.gada plānošanas periodā Eiropas Kaimiņattiecību 

instrumenta ietvaros

❑ Vadlīnijas pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem:

http://www.eni-cbc.eu/llb/lv/projektu-pieteikumu-konkursi/otrais-projektu-pieteikumu-konkurss-

noslgts/vadlnijas-pieteikumu-iesniedzjiem-un-atbalsta-samjiem/1677

+2. pielikums "Detalizēti iepirkumu noteikumi" + (Neoficiāls tulkojums latviešu val.) → 2., 8., 9.daļa

❑ Vadlīnijas Atbalsta saņēmējiem pareizai finanšu pārvaldībai 

(FKI)

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/1__limena_kontrole/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_parrobezu

_sadarbibas_programma/ → Programmas dokumenti

✓ 4.3.2. Prasības attiecībā uz iepirkumiem 

✓ 6.1. Atbalsta saņēmēja iepirkumu plāns

✓ 7.1.1. Iepirkumu uzraudzība un kontrole

✓ Pielikums Nr.1 – Veiktās tirgus izpētes rezultātu kopsavilkums

✓ Pielikums Nr.3 – Atskaitei pievienojamie izmaksu pamatojošie dokumenti (Iepirkuma 

dokumenti)

http://www.eni-cbc.eu/llb/lv/projektu-pieteikumu-konkursi/otrais-projektu-pieteikumu-konkurss-noslgts/vadlnijas-pieteikumu-iesniedzjiem-un-atbalsta-samjiem/1677
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/1__limena_kontrole/latvijas_lietuvas_baltkrievijas_parrobezu_sadarbibas_programma/


Programmas prasības iepirkumiem (1)
(Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem 

II pielikuma 2.daļa)

Valstspiederības un izcelsmes noteikumi

 visām precēm, kuru līgumcena ir EUR 100 000 vai vairāk, jābūt 

izcelsmei no attiecināmās valsts, ir nepieciešams preces 

izcelsmes sertifikāts (attiecas arī uz būvdarbu līgumiem, ja 

tajos ietver piegādes minētajā apmērā)

 gadījumos, kad Atbalsta saņēmējs saņem valsts budžeta 

līdzfinansējumu (5% no kopējā attiecināmā finansējuma 

projekta īstenošanai) saskaņā ar MK noteikumiem Nr.200 par 

valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtību, tas ir tiesīgs 

nepiemērot valstspiederības un izcelsmes noteikumus, jo LR 

normatīvie akti tādus neparedz



Programmas prasības iepirkumiem (2)
(Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem 

II pielikuma 8.daļa)

Publicitātes elementi iepirkuma procedūrās

(a) visos iepirkuma paziņojumos, vēstulēs potenciālajiem 

pretendentiem, minimums – jānorāda Programmas nosaukums, 

projekta nosaukums, ES logo, Programmas logo un informācija par 

ES finansējumu angļu un valsts valodā;

(b) uz visiem līgumiem/protokoliem, vērtēšanas ziņojumiem, 

minimums – jānorāda projekta nosaukums un numurs; ieteicams 

norādīt arī Programmas nosaukumu;

(c) uz visiem rēķiniem jānorāda projekta identifikācijas numurs.



Programmas prasības iepirkumiem (3)
(Vadlīniju pieteikumu iesniedzējiem un atbalsta saņēmējiem 

II pielikuma 9.daļa)

Pārkāpumi iepirkuma procedūrās

 Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumu vai principu pārkāpšanas 

gadījumā attiecīgos izdevumus, kas saistīti ar līgumu, uzskata par pilnīgi vai 

daļēji neatbilstošiem

Eiropas Komisijas apstiprinātās 19.12.2013. Pamatnostādnes par tādu finanšu 

korekciju noteikšanu, kuras publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas 

gadījumā veic attiecībā uz izdevumiem, ko finansē Savienība saskaņā ar dalīto 

pārvaldību (COCOF)

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/1__limena_kontrole/

- noteiktā summa (EUR) vai

- % apjoms (5%, 10%, 25% vai 100% no līguma vērtības)

http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/1__limena_kontrole/


(Programmas) prasības iepirkumiem (4)

 Iepirkumiem piemērojamas iepirkumu normatīvajos aktos noteiktās iepirkumu 

veikšanas prasības atkarībā no paredzamās līgumcenas un Atbalsta saņēmēja 

juridiskā statusa:

Piemērojams 

iepirkumu 

regulējums

Iepirkumu līgumcenu robežvērtības (EUR) 

Pakalpojumi un 

piegādes

Būvdarbi 

PIL

(ES slieksnis) no 144 000 no 5 548 000

no 42 000 no 170 000

9.pants 10 000 – 41 999,99 20 000 – 169 999,99

10.pants

(2.pielikums)
no 42 000

(750 000)

-

MKN 104 no 70 000 no 170 000

Iekšējie normatīvie akti;

Programmas nosacījumi

Zemsliekšņu iepirkumi

(tirgus izpēte/cenu aptauja)



(Programmas prasības) iepirkumiem (5)

Iepirkumi jāorganizē:

- atbilstoši LR, ES un Programmas noteikumos par iepirkumu 

procedūru organizēšanu noteiktajām prasībām un iestādes 

iekšējiem noteikumiem iepirkumu veikšanai

- ievērojot caurspīdīguma, nediskriminācijas, vienlīdzīgas 

attieksmes un efektīvas konkurences apstākļu nodrošināšanas 

principus

- izlietojot līdzekļus saimnieciski

- projekta mērķiem

- saskaņā ar katra Projekta Atbalsta saņēmēja izstrādāto un FKI 

iesniegto Projekta Iepirkuma plānu

- rūpīgi dokumentējot iepirkuma procesu un lēmuma pieņemšanu



1. Programmas prasības iepirkumiem

2. Iepirkumu plāni

3. Iepirkumu pirmspārbaudes

4. Biežāk pieļautās kļūdas

5. Iepirkumu līgumi



Iepirkumu plāni (1)

 MK noteikumu Nr.124 pielikums

 10 darbdienu laikā pēc Dotācijas līguma noslēgšanas

 papīra formātā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu

 10 darbdienu laikā no dienas, kad veikti grozījumi Projektā vai 

radusies nepieciešamība veikt citas izmaiņas iepirkumu plānā

 iekļaujami visi Projekta Atbalsta saņēmēja plānotie 

pakalpojumi, piegādes un būvdarbi, ko tas plāno iepirkt visā 

Projekta īstenošanas laikā

Iepirkuma plāna iesniegšana nepieciešama, lai FKI var nodrošināt iepirkumu pirmspārbaužu

veikšanu

FKI iesniegtos iepirkumu plānus neapstiprina, nesaskaņo un nelabo, tomēr norādīs uz 

nesakritībām projekta budžetā norādītajai informācijai, iesniegtajos rēķinos utt.



Iepirkumu plāni (2)



Iepirkumu plāni (3)

Plānojot iepirkumus, jāņem vērā:

 Iepirkuma plānā ietver visus iepirkumus visā projekta īstenošanas 

periodā kopā, neatkarīgi no finansējuma avota

 tirgus izpēte/cenu aptauja, lai pareizi noteiktu paredzamo līgumcenu

 aizliegts nepamatoti dalīt vai apvienot iepirkumus ar mērķi izvairīties no 

iepirkuma procedūras piemērošanas vai papildus veikšanas

 preces iegādāties EIS (ja ir pieejamas) – MKN 108 2.pielikums (preču 

grupas)

 pasūtītāja vajadzība

 paredzētais kopējais finansējums

 iespējamo piegādātāju loks

 termiņi (ņemot vērā pārtraukšanas/pārsūdzību varbūtību)



Vai projekta iepirkumu 

plānā ir jāiekļauj cenu 

aptaujas

?
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Iepirkumu pirmspārbaudes (1)
 Ministru kabineta 10.03.2015. noteikumi Nr.124

«Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa

"Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto

projektu finanšu kontroles veikšanas kārtība»

(5.1. punkts un II. daļa)

• instruments, lai savlaicīgi novērstu
pārkāpumus

• FKI mērķis – palīdzēt FS izvairīties no
FinKor piemērošanas



Iepirkumu pirmspārbaudes (2)
Iepirkuma
plānošana

Izsludināšana

Piedāvājumu 
iesniegšana

Piedāvājumu 
atvēršana un 
izvērtēšana

Lēmuma 
pieņemšana 

Līguma 
noslēgšana

DOKUMENTĀCIJAS pirmspārbaude

NORISES pirmspārbaude



Iepirkumu pirmspārbaudes (3)

Atzinums
! Nav aizliegts FS turpināt iepirkuma procedūru vai noslēgt iepirkuma līgumu (neatbilstību risks)

! Atzinumu nesniedz sūdzību IUB gadījumā

Pirmspārbaudes
AS sniedz skaidrojumus/papildus dokumentus 

!pēc būtības!

FKI izvērtē dokumentācijas / norises procesa 
atbilstību

Informēšana

AS saņem FKI informatīvo vēstuli FKI informē par pirmspārbaužu veikšanu

Iepirkumu plāni

AS iesniedz iepirkumu plānu FKI izvērtē IP, atlasa iepirkumus



Iepirkumu pirmspārbaudes (4)

Pozitīvs atzinums
- nav pārkāpumi

- pārkāpumi nav būtiski

Atzinums ar 
iebildumiem

- iespējams novērst iepirkuma 
procedūras laikā

Negatīvs atzinums
- nav iespējams novērst

- rezultātā mainītos piegādātāju 
loks



Cik reizes un kad

Atbalsta saņēmējam ir 

jāinformē FKI iepirkuma 

laikā par veicamo 

iepirkumu

?
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Biežāk pieļautās kļūdas (1)

o IUB metodika un skaidrojumi

https://www.iub.gov.lv/lv/node/98

o Iepirkumu pirmspārbaužu darba grupas 
protokoli un materiāli:

http://www.esfondi.lv/sanaksmju--protokoli-1

o EK norādījumi (2018.gada februāris)

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_
procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_lv.pdf

https://www.iub.gov.lv/lv/node/98
http://www.esfondi.lv/sanaksmju--protokoli-1
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/public_procurement/2018/guidance_public_procurement_2018_lv.pdf


 Iepirkuma procedūras izvēle
Paredzamās līgumcenas noteikšana – cenu aptauja/tirgus izpēte

Ja AS ir šaubas – IUB konsultācija

 Nepamatota sadalīšana/apvienošana 
Nedrīkst iepirkt līdzīgu aprīkojumu (medicīnisko vai zinātnisko 

aprīkojumu/iekārtas) vairākas reizes, nepiemērojot atbilstošu iepirkuma procedūru

Nedrīkst iepirkt sporta zāles būvdarbus kopā ar sporta aprīkojumu, jo ir atšķirīgs 

piegādātāju loks

 CPV kods neatbilst iepirkuma priekšmetam
Mēbeļu iegāde un uzstādīšana – piegādes vai pakalpojumu līgums atkarībā no 

piegādes/pakalpojumu vērtības

Būvdarbu līgums – PIL 1.pielikumā minētie būvdarbu pakalpojumi

 Nav publicēti līgumi un līguma grozījumi pircēja profilā (EIS) 
(no 13.03.2019., PIL 60.panta (10) daļa)

Biežāk pieļautās kļūdas (2)



 Iepirkuma komisijas locekļu un iepirkuma 

dokumentācijas (tehniskās specifikācijas) 

sagatavotāja apliecinājumi parakstīti tikai 

piedāvājumu atvēršanas dienā

Iespējamas situācijas, kad iepirkuma komisijas locekļi (t.sk. iepirkuma 

dokumentācijas sagatavotājs vai eksperts) rīkojas kāda piegādātāja 

interesēs līdz šis piegādātājs ir iesniedzis pieteikumu vai  piedāvājumu 

iepirkuma procedūrā

Parakstīt apliecinājumu nepieciešams brīdī, kad attiecīgā 

persona uzsāk darbību iepirkuma komisijas sastāvā vai

tiek pieaicināta kā iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs

Biežāk pieļautās kļūdas (3)



Biežāk pieļautās kļūdas (4)

 Neatbilstošs vai nekorekts izslēgšanas noteikumu 

regulējums (PIL 42.panta pirmā un otrā daļa, PIL 9.panta 

astotā daļa):

- izslēgšanas noteikumu redakcija nav aktuāla

- PIL 42.panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumi nav obligāti (ja izvēlās 

tos piemērot – tas jāparedz nolikumā)

- iekļauti normatīvajos aktos neparedzētie izslēgšanas nosacījumi 

(izslēdz par negatīvo atsauksmi no cita pasūtītāja, par to, ka nav 

apskatījis līguma izpildes vietu, PIL 9.panta iepirkumos iekļauj PIL 

42.panta izslēgšanas nosacījumus)

- nav iekļauti izslēgšanas nosacījumi saistībā ar reģistrāciju ārzonā (PIL 

42.panta pirmās daļas 12.-14.punkts) un Sankciju likumu (11.1pants)

Pasūtītājs ir tiesīgs iepirkuma dokumentācijā iekļaut atsauci uz PIL 

42.pantu vai norādīt attiecīgo PIL regulējumu pilnīgi un precīzi, lai 

nemaldinātu pretendentus!



 Kvalifikācijas prasības pretendentiem:

- pieredzes prasības nav samērīgas ar iepirkuma priekšmetu 
(prasīta iepriekšējā pieredze 20 km ceļu izbūvē, lai arī līguma ietvaros ir 

paredzēts izbūvēt 5 km; prasīta pieredze 5 kultūras ēku restaurācijā, lai 

arī max 3 objekti ir pietiekams rādītājs)

- prasības finanšu apgrozījumam/finanšu rādītājiem nav 

atbilstošas (apgrozījums tiek prasīts par iepriekšējiem 3 gadiem, nevis 

pārskata gadiem; kopējais par 3 iepriekšējiem gadiem, nevis minimālais 

(katra) gada vai minimālais vidējais gada apgrozījums; ne lielāks par 

divām piedāvātās, nevis paredzamās, līgumcenas vērtībām)

Biežāk pieļautās kļūdas (5)



 Iesniedzami dokumenti kvalifikācijas prasību 

apliecināšanai

- nav atbilstoši izvirzītajām prasībām 

- prasīto informāciju nevērtē/sagroza pie piedāvājumu 

izvērtēšanas (norāda pie iesniedzamajiem dokumentiem, bet 

nevērtē vai izvērtē tikai daļu dokumentu)

- prasītais dokuments pēc būtības neapliecina kvalifikācijas 

prasību (kā iepriekšējās pieredzes apliecinājums tiek prasīts paša 

pretendenta apliecinājums vai tikai izpildīto līgumu saraksts, nevis 

izpildi pamatojošie dokumenti)

- atsauksmes (tiek prasītas par konkrētu speciālistu, adresētus 

pasūtītājam, pozitīvas, nav pieļauta alternatīvu dokumentu 

iesniegšana – p/n akti, pavadzīmes)

Biežāk pieļautās kļūdas (6)



Tehniskās specifikācijas

- Ietver atbilstību konkrētiem standartiem, zīmoliem, ražotājiem 

(bez norādes «vai ekvivalents»)

- Ietver konkrētus izmērus (10x20x30 cm, bez iespējamiem 

diapazoniem/amplitūdām: ne mazāk kā/ne vairāk kā, ± 5 cm)

- Zaļie iepirkumi (ja preces nav pērkamas EIS, nav ievērotas MKN 

353 prasības 1.pielikuma preču grupām)

Finanšu piedāvājumi (biežas aritmētiskās kļūdas 

finanšu piedāvājumos/tāmēs)

Biežāk pieļautās kļūdas (7)



 Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

- Nav norādīts izšķirošais piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs vai kā 

izšķirošais ir norādīta izloze (izmantojama tikai tad, ja nolikumā norādītie 

kritēriji nav bijuši pietiekami) 

- Noteiktie kritēriji nav atbilstoši (pretendenta pieredze izmantota gan kā 

kvalifikācijas prasība, gan kā piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs; pretendenta 

apgrozījums, piedāvājuma nodrošinājuma veids/apmērs)

- Nav objektīvi izvērtējami (vērtēšanas algoritms ir dažādi interpretējams: 

pretendentiem nav skaidrs, par ko un cik punktus var saņemt; pārāk liels 

piešķiramo punktu diapazons vai skaits bez apraksta; subjektīvi noteikts kritēriju 

apraksts: pretendenta sniegtā informācija ir detalizēta, skaidra, saprotama, 

kvalitatīva u.tml. )

- Uzmanīgi ar formulām (ciparu, aprēķinu pareizība)

Biežāk pieļautās kļūdas (8)



Uz kuru(-iem) datumu 

(-iem) ir jāpārbauda 

nodokļu neesamība 

iepirkuma uzvarētājam

?
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Iepirkumu līgumi (1)

 PIL 60.panta otrā daļa nosaka līguma saturu

 Līguma atbilstība līguma projektam:

- pārskatīt līguma projekta standartveidni

- Ministru kabineta 20.09.2016. instrukcija Nr.3
«Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu 
civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas 
instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs»



Iepirkumu līgumi (2)

SVARĪGI:

a) Grozīšanas kārtība

b) Maksāšanas kārtība

c) Apjomu izmaiņas

d) Izpildes termiņš

e) Garantijas 

Elastīgākie noteikumi!



Iepirkumu līgumi (3)
a) Grozīšanas kārtība

 Skaidri un nepārprotami jāparedz:

- Grozījumu iespēja (līguma tekstā jāparedz, vai grozījumi ir 

iespējami)

- Nosacījumi ar kādiem grozījumi ir pieļaujami (kādos gadījumos)

- Grozījumu apjoms (kādā apjomā tie ir iespējami)

- Grozījumu būtība (kas tieši var tikt grozīts)

Līguma grozījumi ir veicami pusēm savstarpēji vienojoties, 

tikai PIL noteiktajos gadījumos un ir noformējami rakstiski -

NAV PIETIEKAMI



Iepirkumu līgumi (4)
b) Maksāšanas kārtība

AVANSS

✓ Ja līguma projektā tas nav paredzēts, faktiski nav pieļaujams

✓ Tikai līgumā (līgumprjektā) paredzētajā apjomā

✓ Ja pieļauj avansa iespējamību – jānosaka maksāšanas kārtība ar un 

bez avansa 

STARPMAKSĀJUMI

✓ Ja līguma projekts paredz samaksu pēc visu darbu izpildes, nedrīkst

maksāt pa daļām

GALA MAKSĀJUMS

✓ Uzmanīgi – kopš kura brīža veicams

(būvvaldes akts vai p/n akts starp pasūtītāju un izpildītāju)



Iepirkumu līgumi (5)
c) Apjomu izmaiņas

✓ Apstākļu maiņa līguma īstenošanas laikā

✓ Jāparedz saprātīga apjomu samazināšana/ 

palielināšana 

✓ Jāievēro PIL 61.panta (5) daļas pieļaujamās 

robežas



Iepirkumu līgumi (6)
d) Izpildes termiņš

• FAKTISKAIS IZPILDES TERMIŅŠ

 Ja atšķiras no līgumā noteiktā, jābūt veiktiem 

grozījumiem atbilstoši līgumam

Uzmanīgi, ja termiņš tika vērtēts kā viens no piedāvājumu izvērtēšanas 

kritērijiem (nedrīkst mainīties iepirkuma uzvarētājs)

• LĪGUMSODS

 Ja izpilde nenotiek līgumā noteiktajā laikā, ir jāpiemēro 

līgumsods atbilstoši līgumam

Ja Izpildītājs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs 

piemērot un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu X%

apmērā no līguma summas par katru nokavēto (darb)dienu, bet ne vairāk kā 

10% no līguma summas

Faktiskā nepiemērošana/piemērošana samazinātā apjomā



 Avansa garantija/nodrošinājums

 Līguma izpildes garantija/nodrošinājums

 Ieturējuma naudas garantija/nodrošinājums

 Garantijas laika garantija/nodrošinājums

Jābūt līgumā (līgumprojektā) paredzētajā:

• Apmērā (% vai EUR)

• Termiņi (periods un iesniegšana)

• Nosacījumi (nevis atbilstība veidnei; banka vai as)

• Spēkā esamība un pagarināšana, īpaši līguma grozījumu 

gadījumā (prēmijas apmaksu apliecinošie dokumenti!) 

Iepirkumu līgumi (7)
e) Garantijas/nodrošinājumi



Piegādes līgumā nav detalizēti atrunāta 

izpildes termiņa pagarināšana, bet 

faktiski izpildītājs kavē preču piegādes 

termiņu.

Kas būtu izdevīgāks AS:

piemērot līgumsodu vai veikt līguma 

grozījumus, pagarinot termiņu?

?



PALDIES PAR UZMANĪBU!

(JAUTĀJUMI)


