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Saīsinājumi 



Publisko iepirkumu regulējuma 
piemērošana 



Paredzamā līgumcena (EUR) un  
iepirkuma procedūru (kārtības) izvēle 

“Mazie” iepirkumi 
(9.pants) 

8.panta procedūras 
(zem ES līgumcenu  

sliekšņa)  

8.panta procedūras 
(no ES līgumcenu  

sliekšņa)  
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“Mazie” iepirkumi 
(9.pants) 

8.panta procedūras 
(zem ES līgumcenu  

sliekšņa)  

8.panta procedūras 
(no ES līgumcenu  

sliekšņa)  

10 000  

42 000  

139 000  

PIEGĀDES 
PAKALPOJUMI 

20 000  

170 000  

5 350  000 

BŪVDARBI 



Pārtikas piegādes iepirkums 

Līdz 9999 euro 10 000 –  
42 000 euro 

No 42 000 euro 

Nepiemēro PIL PIL 9.pants 
 
Noteikumi Nr.353 - nav 
obligāti, izņemot, 
nosakot piedāvājuma 
izvērtēšanas kritērijus 

PIL 8.panta iepirkuma 
procedūras 

MK not. Nr.353 – nav 
saistoši 

Var nepiemērot PIL 
9.pantu, ja piemēro 
Noteikumi Nr.353 (PIL 
19.panta trešā daļa) 

 Noteikumi Nr.353 – 
obligāti jāpiemēro 



Uzdotie jautājumi 

Cik līgumus par pārtikas produktu piegādi drīkst slēgt, 
atsaucoties uz PIL 19.panta trešo daļu? 

 Vispārīgie plānošanas principi - PIL 11.pants 

Nedrīkst izvairīties no atbilstošās procedūras 

 Līdzīgas piegādes plāno kopā 

 Regulāras piegādes – vismaz uz 12 mēnešiem 



Ēdināšanas  
pakalpojuma iepirkums 

Līdz  41 999 euro No 42 000 euro 

Nepiemēro PIL PIL 10.pants (PIL 2.pielikuma 
pakalpojumi) 
 
 

Noteikumi Nr.353 – nav saistoši  Noteikumi Nr.353 – obligāti jāpiemēro 
 



Ēdināšana  
konferences ietvaros 

Ja ēdināšana ir galvenais 
iepirkuma priekšmets 

Ja ēdināšana nav galvenais iepirkuma   
priekšmets (līgums par semināra 
organizēšanu kopumā) 

Piemēro Noteikumus Nr.353  Noteikumi Nr.353 nav obligāti, piemēro 
brīvprātīgi, ciktāl iespējams, piemēram: 
• bioloģiski audzētu sezonālo 

produktu izmantošana 
• cukurs un piens koplietošanas 

traukos 
• neizmanto vienreizlietojamos 

traukus 
 
 

 
 



Skaidrojums par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju 
piemērošanu ēdināšanas pakalpojumiem  
 
IUB tīmekļvietnē  

Ēdināšana konferences ietvaros 

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


Dalīšana 
 vienas iepirkuma procedūras ietvaros 

PIL 11. panta septītā daļa: līdzīgu preču iepirkums  
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Maize 
3000 euro 

Kopā 52 500 euro = atklāts  konkurss 

Gaļas produkti 
12000 euro 

Piena produkti 
15000 euro 

Dārzeņi un augļi 
nesezonā 
3000 euro 

Dārzeņi un augļi 
sezonā 

1500 euro 

Lauku platībās 
audzētie dārzeņi 

6000 euro 

Saldētie produkti 
1500 euro 

Sulas 
1500 euro 

Citi produkti 
9000 euro 



Dalīšana  
vienas iepirkuma procedūras ietvaros 

PIL 11.panta septītā daļa 

Var piemērot daļu paredzamajai līgumcenai atbilstošu 

iepirkuma procedūru (kārtību), ja: 

• daļu paredzamā līgumcena ir mazāka par  

80 000 EUR piegādes un pakalpojuma līgumiem  

• un ja attiecīgo daļu kopējā paredzamā līgumcena ir 

mazāka par 20 % no visu daļu kopējās paredzamās 

līgumcenas 

1
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Piemēram, atsevišķai vietējo sezonas augļu un dārzeņu iegādei, 
vietējo kartupeļu iegādei 



Četras daļas, iepirkums – viens atklāts 
konkurss (ES) un viens 9.panta iepirkums 
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Četras daļas, iepirkums – viens atklāts 
konkurss un viens līgums, nepiemērojot PIL 
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Noteikumu Nr. 353 piemērošana 

1
4 



Kā saprotams Noteikumu Nr. 353 1. pielikuma 4.1. sadaļas atlases 
kritērijs (piegādātājs pēdējo 3 gadu laikā nav pārkāpis tādu 
produktu piegādes līgumu nosacījumus, kuri noslēgti saistībā ar 
zaļajiem publiskajiem iepirkumiem)  
 
 Kopsakarā ar PIL 46. panta trešās daļas 2. punkta regulējumu -  

piegādātājam iepriekšējo 3 gadu laikā jābūt iegūtai pieredzei 
tādu pārtikas produktu piegādes līgumu izpildē, kuros 
izvirzītas prasības attiecībā uz zaļo publisko iepirkumu 
(pierāda atsauksmes) 

Noteikumu Nr. 353 piemērošana 



Kritērijs – tikai cena? 
 
PIL 51.panta ceturtā daļa: 
  iepirkums PIL 9. vai 10. pantā noteiktajā kārtībā vai  
 tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas 

nozīmes piedāvājuma izvēlē 
Noteikumu Nr. 353 1.pielikuma 4. 1.iedaļa - pārtikas piegāde: 
 ja tehniskā specifikācija ir izstrādāta, ievērojot visas ZPI prasības, kuras 
minētas sadaļā "Tehniskās specifikācijas" 
 
IUB lēmums Nr.4-1.2/17-244; IUB lēmums Nr.4-1.2/17-260/3  
Nav ievērotas prasības attiecībā uz pārtikas produktu kvalitāti visās 
daļās  
 

 

 
 

Noteikumu  Nr. 353 piemērošana 



Noteikumu Nr. 353 prasības  
(piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji) 

 
1.Kvalitāte – viens no: 

• Bioloģiskās 
lauksaimniecības 
metodes 

• Integrētā audzēšana 

• Nacionālā pārtikas 
kvalitātes shēma 
 

2.Viens no: 

• Videi draudzīga 
piegāde 

• Iepakojums 

• Sezonalitātes princips 

• Ilgtspējīgas zvejas un 
akvakultūras 
marķējums 

Ja piedāvājumi 
līdzvērtīgi: 

• Produktu kvalitāte 

 

ZPI kritēriji ≥ 20 % 
Cena vai izmaksas ≤ 50 % 



 
 

 

 
 

Vienīgais kritērijs   - cena 

• bioloģiskās lauksaimniecības metodes  

• integrētā audzēšana 

• nacionālā pārtikas kvalitātes shēma 

Produktu 
kvalitāte (visās 
daļās, bet ne 
visas prasības 

katrā) 

 

• atkārtoti izmantojamais primārais iepakojums 

• sekundārais un/vai transporta iepakojums,  kas satur 
vairāk neka ̄ 45 procenti pārstrādātu materiālu 

• nedrīkst būt atsevišķās porcijās 

• vismaz EURO 5 vai V atgāzu emisijas standartiI 

• piegādes attālums 

• sezonalitāte 
 

 

 

Iepakojums, videi 
draudzīgs 

transports, 
sezonalitāte 

(visās daļās, bet 
ne visas prasības 

katrā) 

•Uz katru daļu, katram produktam  Bez ĢMO 

Tehniskajās specifikācijās iekļauj:  



Noteikumu Nr. 353 piemērošana 

Vai pasūtītājs ir tiesīgs noteikt, ka papildu punkti tiks piešķirti arī par tādu 
produktu piegādi, kas piegādāti, piemēram, 100 km attālumā no 
piegādātāja noliktavas vai loģistikas centra? 

 

 MK not. Nr.353 1.pielikuma 4.iedaļa - attālums  no pārtikas produktu 
izcelsmes (audzēšanas/ražošanas) vietas 

 

 Atkarīgs no citiem kritērijiem, ar ko izpilda Noteikumu Nr. 353 prasības 

 



Aktuālie  jautājumi 



Vai var grozīt līgumā norādītās cenas, ja gaļas produktu ražotājs tās 
paaugstinājis? 
 
 Piegādātājam jārēķinās ar attiecīgajā tirgū esošajām cenu 

svārstībām, jāņem vērā līguma termiņš, citi riski, ko tas kā nozares 
speciālists var paredzēt 
 

https://www.iub.gov.lv/lv/node/1027 

Līguma grozījumi 

https://www.iub.gov.lv/lv/node/1027
https://www.iub.gov.lv/lv/node/1027
https://www.iub.gov.lv/lv/node/1027
https://www.iub.gov.lv/lv/node/1027


Iespējas grozīt  
iepirkuma līgumu 

Līguma 
grozījumi 

Nebūtiski       
(nav būtiski) 

Būtiski 

Atrunāti 
līgumā 

Papildu apjomi, 
nepieciešami 

līguma izpildei 

Neparedzami 
ārkārtas 
apstākļi 

Piegādātāja 
maiņa 

(reorganizācija) 

De minimis 

(nav jāvērtē 
būtiskums) 
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Nesasniedz: 

- MK noteiktos 
līgumcenu sliekšņus  

- 10/15% no 
sākotnējās līgumcenas 

• Nepārsniedz 50% no sākotnējās līgumcenas 
• Jāpublicē paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā 



Līgumā atrunāti grozījumi 

 

«Līguma 

grozījumi var 

tikt izdarīti 

pusēm 

vienojoties un 

noformēti 

rakstveidā» 

 līgumcenas izmaiņas – kādos 
gadījumos? kā aprēķinās? maksimāli 
pieļaujamais izmaiņu apmērs (%)? 

 līguma termiņa izmaiņas – kādos 
gadījumos? maksimāli pieļaujamais 
termiņa pagarinājums? kā to noteiks? 

 

 

Grozījumi nav 
atrunāti  

Grozījumi ir atrunāti 
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Skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar 
kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību (piem., 

līgumcenas pārskatīšana, izvēles iespēju izmantošana). 



 
Iepirkuma procedūra apstrīdēta,  iepriekšējā līguma par 
pārtikas piegādi termiņš beigsies pirms uzvarētāja 
paziņošanas  
Vai pamats sarunu procedūrai, pamatojoties uz ārkārtas 
apstākļiem   (PIL 8.panta septītā daļa)? 
 
! Ārkārtas apstākļi nedrīkst  būt radušies pasūtītāja 
darbības  dēļ – iepirkums, kas nav savlaicīgi izsludināts, nav 
ārkārtas apstākļi 
 
  

Uzdotie jautājumi 



Publisko iepirkumu regulējums -  
plānotās izmaiņas 

2
5 



Administratīvā atbildība 
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 Grozījumi PIL (par administratīvo atbildību), pieņemti 
Saeimā 05.12.2019., stājās spēkā 31.12.2019. 

  Atbilstoši pārejas noteikumiem visi grozījumi stājas 
spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu 
– 01.07.2020.   

  



Administratīvā atbildība 
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Izmaiņas no 01.07.2020.: 

Noilguma termiņš APP uzsākšanai – 2 gadi 

Lietas izskatīšanas termiņš – 1 mēnesis (ar tiesībām pagarināt līdz 4 
mēnešiem) 

Palielināti naudas sodu apmēri, bet saīsināts max periods 
aizliegumam ieņemt noteiktus amatus - līdz 2 gadiem 

Nebūs administratīvā pārkāpuma protokola, personai paziņos par 
procesa uzsākšanu 

Sods par neatbilstošu piedāvājumu vērtēšanu tikai tad, ja 
neatbilstība ir ietekmējusi pieņemto lēmumu  

Jauns pārkāpuma sastāvs – pircēja profilā nav publicēts iepirkuma 
līgums vai līguma grozījumi u.c. 

 



Plānotie grozījumi  
Publisko iepirkumu likumā 
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 Grozījumi PIL (konkurences veicināšana u.c. izmaiņas) 
(VSS-345)  – izskatīti MK 07.01.2020.: 

 iepriekšēja apspriede ar tirgus dalībniekiem 

 viena piegādātāja dalības ierobežošana 

 iepirkuma komisijas darbības pārskatīšana 

 kvalitātes kritēriju papildus cenai izmantošanas 
veicināšana  (projektēšana, apvienotā 
projektēšana un būvdarbi, elektroenerģiju 
patērējošas preces, transports) 



Plānotie grozījumi  
Publisko iepirkumu likumā 
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 Grozījumi PIL (būvkomersantu klasifikācija) (VSS-
1055) – izskatīti MK  14.01.2020. 

 Grozījumi PIL (pasūtītāja definīcija, līguma grozījumi) 
(TA-81) – izskatīti MK 04.02.2020.  

 Rīcības plāns publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai 
– apstiprināts MK 11.02.2020. 

 



   www.iub.gov.lv 

https://www.facebook.com/IUB.GOV.LV/ 


