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Priekšlikumus Publisko iepirkumu likuma grozījumiem izstrādāja 
Valsts kanceleja sadarbībā ar augsta līmeņa ekspertu darba grupu

“Sabiedrības par  atklātību  ”Delna””
padomes priekšsēdētāja 

Inese Voika

“Delnas pieredzē nevaram
atcerēties līdzīgu gadījumu, 
kad esam tik konstruktīvi
uzklausīti un priekšlikumi
ātri virzījušies uz priekšu.
Tas apliecina valsts pārvalde
spēj profesionāli strādāt,
ilgtermiņa mērķu sasnieg-
šanai. Latvijai ir jāturpina
ceļš uz atklātu un modernu
valsti, tajā skaitā ieviešot
atklātību un uzticību 
iepirkumu procesam. Tas
palielinās arī konkurenci 
un mazinās izmaksas.”

  Latvijas Pašvaldību savienības
(LPS) priekšsēdis  

 Andris Jaunsleinis

LATVIJAS PUBLISKO 
IEPIRKUMU SISTĒMAS 

samērīgumu 
koncentrēšanos uz būtisko 
birokrātijas samazināšanu 
atklātību

neefektīva 
necaurspīdīga 
birokrātiska
smagnēja 
sarežģīta

Reforma paredz 
grozījumus likumā, lai 
publiskajā iepirkumā 
nodrošinātu:

Publisko iepirkumu likuma
grozījumu izstrādes darba
grupas vadītājs, Valsts kance-
lejas Juridiskā departamenta
vadītāja vietnieks

 Ivars Mēkons

„Ja citās valstīs regulāri
tiek sekots līdzi iepirkumu
procesiem, tad Latvijā šajā
darba grupā tika veikta
pirmā stratēģiskā analīze. 
Līdz šim Publiskais
iepirkumu likums tika
kosmētiski pielabots, bet 
pēc būtības iepirkumu 
procesi izvērtēti diemžēl
netika. Tagad sistēmu
izvētīja cilvēki, kas mūsu
valstī visdziļāk pārzina
iepirkumu procesus.”

CITU VALSTU PIEREDZES PĀRŅEMŠANA
IGAUNIJA: iepirkumu likums piemērots no EUR 40 000.

IUB ir tiesības dažu darbdienu laikā izvērtēt 
sūdzību un pieņemt lēmumu apturēt (vai 
neapturēt) iepirkumu.   

EIROPA: vispārēja prakse 

SLOVĀKIJA:

palielinot mazo iepirkumu
slieksni, tika noteikts pienākums
trīs gadus uzņēmuma mājaslapā
internetā saglabāt ar iepirkumu
saistīto dokumentāciju (noslēgto
līgumu tekstus). 

valsts nodeva (maksājums
valsts budžetā bez tiesībām 
to atgūt sūdzības iesniedzējam).

depozīta sistēma (sūdzības
iesniedzējs atgūst samaksāto,
ja viņam ir taisnība) 

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS PRAKSE:

REFORMAS VEICĒJI

Valsts kanceleja 
Finanšu ministrija

Tieslietu ministrija

Satiksmes ministrija
Zemkopības ministrijaIepirkumu uzraudzības birojs

Korupcijas novēršanas
un apkarošanas birojs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera

Latvijas Darba devēju konfederācija
Ārvalstu investoru padome Latvijā

„Sabiedrība par 
atklātību – Delna” 

„Uzlabojot publisko iepir-
kumu pārsūdzības sistēmu, 
viens no mērķiem ir panākt, 
lai atsevišķi komersanti
pārsūdzības procesu neuz-
tvertu kā sava veida sportu.”

Iepirkumu uzraudzības
biroja (IUB) vadītāja 

 Dace Gaile

„Atzinīgi vērtējam sadarbību
un izstrādātos priekšlikumus
likuma grozījumiem biro-
krātijas mazināšanas un 
iepirkumu atklātības veici-
nāšanas jomās.”

Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras (LTRK)
Politikas daļas vadītājs  

 Jānis Butkevičs

„Pašreizējais publisko iepirkumu
likums ir ļoti smagnējs un biro-
krātisks. Jādara viss, lai vien-
kāršotu iepirkuma procedūru, 
palielinātu slieksni maziem 
iepirkumiem un atrasinātu
 jautājumu par viena preten-
denta dalību iepirkumā. Visu
interesēs panākt, lai iepirkuma
process būtu efektīvs”. 
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VAI

Esošā publisko
iepirkumu sistēma: 

efektīvāka, 
pārskatāmāka, 
mazāk birokrātiska
sistēma

samazinātas iespējas
interpretēt likumu
un manipulēt ar to

samazinātas iespējas
ļaunprātīgi kavēt 
iepirkumu projektu
īstenošanu

Paredzams, taisnīgs, 
efektīvs iepirkumu 
process, kas novērš

ļaunprātīgas 
darbības. 

REFORMAS BŪTĪBA

BŪTISKĀKĀS PROBLĒMAS un 
IZSTRĀDĀTIE RISINĀJUMI

Pasūtītājam ir tiesības noraidīt  jebkuru piedāvājumu, ja objektīvi
pamatotu apsvērumu dēļ pastāv bažas, vai tas tiks izpildīts tā, kā
pasūtītājs to ir paredzējis.

=

atrunāta rīcība, ja tikai 1 pretendets atbilst iepirkuma prasībām 
PIETEICIES 1 PRETENDETS?5.

= Vienlaikus pasūtītājam jāpamato, ka konkursa
prasības bijušas objektīvas un pieteikties varēja
jebkurš uzņēmējs.   

b

Godīgas konkurences un atklātības 
nodrošināšanai iepirkuma līgumus var
slēgt arī tad, ja konkursā pieteicies tikai 
1 pretendents un ja tas atbilst konkursa
prasībām.   

a

konkursu dialogu attiecināšana arī ārpus privātās
un publiskās partnerības projektiem (PPP)

NĒ! ABSURDIEM AIZLIEGUMIEM4.
Lai lietderīgi izmantotu publisko iepirkumu procedūras, turpmāk izslēgts
aizliegums, kas konkursa dialogu ļāva attiecināt tikai uz PPP projektiem. 
Turpmāk konkursu dialogi tiks attiecināti uz jebkuru gadījumu, 
kad ir grūti jau sākotnēji noteikt detalizētās prasības.   

jānodrošina atklātība un caurspīdīgums
ATKLĀTI3.

Atklātības jeb caurspīdīguma
nodrošināšana iepirkumiem ar 
vienkāršotu procedūru – pasūtītājam 
pašam jāpublicē savā mājaslapā internetā 
noslēgtie iepirkuma līgumi un to grozījumi. 
Rezultāts – sistēmisks skatījums uz visiem
veiktajiem publiskajiem iepirkumiem.

a

jāpalielina cenu slieksnis mazajiem iepirkumiem
VIENKĀRŠĀK2.

Iepirkumu procedūras vienkāršošana – 
paaugstināts slieksnis iepirkumiem, kuriem
piemēro vienkāršoto iepirkuma procedūru. 

procedūru vienkāršošana un elektroniskas aprites veicināšana  
BEZ BIROKRĀTIJAS1.

Vienas pieturas aģentūras princips – 
elektroniskas informācijas aprites veicināšana.
Uzņēmējam pēc izziņas NAV jādodas uz Valsts
ieņēmumu dienestu (VID) un Uzņēmumu
reģistru (UR). 

a

Cilvēkresursu un laika ekonomija – 
viens kopīgs apliecinājums visiem pretendenta
iesniedzamajiem dokumentiem un 
tulkojumiem, ja tie ir cauršūti.

b

Ja pieteikumu var iesniegt elektroniski ar
drošu elektronisko parakstu, pasūtītājam
ir aizliegts pieprasīt, lai pretendents 
pieteikumu papildus iesniedz arī rakstveidā. 

c

1

Līdz šim: LVL 20 000
Turpmāk: LVL 30 000

jābeidz nepamatotu sūdzību dēļ aizkavēt līguma slēgšanu
NĒ! NEPAMATOTĀM SŪDZĪBĀM6.

Sūdzību iesniedzējiem noteikts finansiālā ziņā
samērīgs maksājums – valsts nodeva vai 
depozīts.

a

=SŪDZĪBA
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VID

IEPIRKUMI

Darba grupā darbojas:  

a


