
Jaunākās izmaiņas Publisko 
iepirkumu likumā
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Iepirkumu uzraudzības biroja

Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore

31.01.2023.



Grozījumi 
Publisko iepirkumu likumā

1. Atklātība

2. Godprātība
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4. Efektivitāte
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Līgumu 
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Grozījumi

PIL 24. un 

25. pantā

Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi 
vai uz noteiktu laikposmu 

(vairs nav kā pastāvīgi funkcionējoša institūcija)

Paplašināts personu loks, ar kuru nedrīkst būt saistība –

Patiesais labuma guvējs

Iepirkuma komisijas sekretārs nedrīkst atrasties interešu 
konfliktā PIL 25.panta izpratnē

- Jāparaksta neieinteresētības apliecinājums!

Paplašināts neieinteresētības apliecinājuma saturs, -

apliecinājums arī par to, ka neizpaudīs iepirkuma ietvaros 
iegūto informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 
neizpaužama

Regulējumā «paplašināts» PIL 25.panta pirmajā daļā 
noteiktais interešu konflikta tvērums

Iepirkuma komisijas darbība



Informēšana

Pasūtītājs publicē iepriekšējo informatīvo 
paziņojumu, ja iepirkuma līguma paredzamā 
līgumcena ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu 
robežvērtībām vai lielāka

• 140 000 euro (preces un pakalpojumi) 

• 5 382 000 euro (būvdarbi)

OBLIGĀTI



Rīcība viena pieteikuma vai 
piedāvājuma gadījumā/ tirgus 
informēšana

PIL 
papildināts ar 
41.panta (12)

PIL 18. pants 
papildināts ar 
(2)1 un (2)2

apspriede ar 
piegādātājiem 
ne agrāk kā 12 
mēnešus pirms 

iepirkuma / 
publicē PVS

Noteikts, ka pasūtītājs pārtrauc iepirkumu viena 
piedāvājuma/ pieteikuma gadījumā!

Attiecas uz: 

- atklātu konkursu

- slēgtu konkursu

- konkursa procedūru ar sarunām

Pasūtītājs ir tiesīgs nepārtraukt, ja:

1) Pirms attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas 
pasūtītājs rīkoja PIL 18.panta 21.daļā minētajām 
prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem

2) Ja attiecīgās iepirkuma procedūras pārtraukšana 
apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības 
intereses



Tehnisko specifikāciju 
aktualizēšana

PIL 20. pants 
papildināts ar (11)

Iepirkuma procedūras dokumentos norāda 
tehnisko specifikāciju sagatavošanas vai 
pēdējās aktualizācijas datumu

Tehniskās specifikācijas ir aktuālas 
iepirkuma izsludināšanas brīdī!

Proti, paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot 
vērā projektu, kas nav vecāks par 12 
mēnešiem



Saimnieciski visizdevīgākais 
piedāvājums

Grozījumi 
PIL 51. pantā

Noteiktas priekšmetu grupas, kurās pasūtītājs 
piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai nav 
tiesīgs izmantot tikai cenu!

- Projektēšana

- Apvienotā projektēšana un būvdarbi

- Elektroenerģiju patērējošas preces vai 
produkti (publiskā piegādes līgumā)

- Autotransporta līdzekļi –

papildus cenai pasūtītājs ņem vērā vismaz PIL 54.pantā 
minētos kritērijus, izņemot, ja auto iepērk «tīrā» transporta 
mērķu sasniegšanai (noteikts PIL 54. panta ceturtajā daļā)



Grozījumi 

PIL 42. pantā

PIL 43. pantā

Mainīta pieeja = nodokļu saistību neizpilde

Jauns (papildu) izslēgšanas iemesls saistībā ar konkurences 
tiesību pārkāpumiem

Mainīta pieeja attiecībā uz profesionālās darbības 
pārkāpumiem (fakultatīvi)

Mainīta pieeja attiecībā uz neizpildītajām līgumsaistībām 
(obligāti)

Paredzēts jauns izslēgšanas iemesls –

Lēmuma ietekmēšana!

Precizētas personas, attiecībā uz kurām ir veicama 
izslēgšanas iemeslu pārbaude

Mainīts noilguma termiņš uz 3 gadiem

Uzticamības nodrošināšanas noteikumi! 

(neattiecas: nodokļu saistību neizpilde / reģistrācija ārzonā)

Kandidātu un pretendentu 
izslēgšanas noteikumi



Pārejas 
noteikums 

Publicē par 
iepirkuma līgumu 

un vispārīgo 
vienošanos, kas

noslēgta, sākot 
ar 01.01.2023. 

Atspoguļota informācija par pasūtītāja noslēgto 
iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai to 
grozījumiem

Informāciju publicē Publikāciju vadības sistēmā (PVS)

Līgumu reģistrā pieejami dati:

- Informācija par pasūtītāju, piegādātāju, līguma 
noslēgšanas datumu, līguma priekšmetu, līgumcenu, 
līguma izpildes termiņu, līguma grozījumiem

- Informācija par faktisko līguma izpildi 

(līgumcena, izpildes termiņš, līguma izpildītājs un 
līguma izbeigšanas iemesls, ja attiecināms) un cita 
informācija, ja nepieciešams

Līgumu reģistrs



Pārejas noteikums!

Iepirkuma procedūra, kas izsludināta vai iepirkums, kas uzsākts
līdz 31.12.2022.,

pabeidzams un pārsūdzams saskaņā ar tiem šā likuma 
noteikumiem, kuri bija spēkā attiecīgā iepirkuma 
izsludināšanas vai uzsākšanas dienā 

1. Līgumu tekstu publicēšana pircēja profilā, rīcība EIS 
traucējumu gadījumā, IUB funkcijas, iesniegumu iesniegšana IUB
2. Izslēgšanas noteikumu pārbaude DIS gadījumā/līguma izpildē 
apakšuzņēmēju nomaiņas gadījumā
3. Informācijas publicēšana līgumu reģistrā 

Izņēmumi!



www.iub.gov.lv



Paldies par uzmanību!
Monta.Oga@iub.gov.lv
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