
 

 

MEMORANDS 

par publisko iepirkumu sistēmas pilnveidošanu 

 

                                                                                    
 

Ministru kabinets 2020.gada 27.oktobra sēdē skatīja Finanšu ministrijas izstrādātais 

likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (VSS-526, TA-1993), kura mērķis 

ir reformēt publisku iepirkumu kandidātu un pretendentu izslēgšanas iemeslus. 

Likumprojekts šobrīd atrodas Saeimā, un visā tā izstrādes un virzības laikā nepamatoti 

nav ņemti vērā gan sociālo un sadarbības partneru, gan nozaru asociāciju  paustie 

apsvērumi par likumprojektā ietverto izmaiņu ietekmi uz publisko iepirkumu nozari. 

Plānotās izmaiņas ievērojami apgrūtinās un paildzinās publiskā iepirkuma procesu gan 

pasūtītājiem, gan piegādātājiem. Latvija laikā neapgūs piešķirto finansējumu 

Atjaunošanās un noturības mehānisma ietvaros un Eiropas Savienības struktūrfondu un 

Kohēzijas fonda 2021.–2027.gada plānošanas periodā. 

Apzinoties publisko iepirkumu nozīmi tautsaimniecības attīstībā un nepieciešamību 

publisko iepirkumu līgumu izpildes tiesības piešķirt tikai tiem komersantiem, kas 

godprātīgi izpildījuši savas saistības pret valsti, saviem darbiniekiem, pasūtītājiem un 

piegādātājiem,  

ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2020.gada 11.februāra rīkojums Nr. 49 “Par rīcības 

plānu publisko iepirkumu sistēmas uzlabošanai” jau paredz pasākumus un uzdevumus, 

kas būtiski pilnveidos publisko iepirkumu sistēmu, 

ņemot vērā, ka ir svarīgi izstrādāt regulējumu, kas ļauj vislabāk sasniegt Publisko 

iepirkumu likumā (PIL) noteiktos mērķus, nevis radīt birokrātiskus šķēršļus, kas palielina 

administratīvo slogu un būtiski palielina arī korupcijas riskus,  

uzņēmumi, sociālie un sadarbības partneri un nozaru organizācijas, izvirzot par šī 

memoranda mērķi – veidot Latvijā efektīvu un ilgtspējīgu publisko iepirkumu sistēmu, 

kas nodrošina godīgas konkurences apstākļus un taisnīgas iespējas ikvienam 

komersantam, noslēdz šādu memorandu publisko iepirkumu sistēmas pilnveidei: 

Dalībnieki apņemas: 

- sadarbojoties, veidot sociāli atbildīgu sistēmu, kas sniedz vislielāko ieguldījumu 

sadarbības memoranda mērķa sasniegšanā un ir ērti lietojams publisko iepirkumu 

pasūtītājiem un pretendentiem; 

- kopīgi strādāt pie saprātīgas un samērīgas Eiropas Parlamenta un padomes publisko 

iepirkumu jomu direktīvu ieviešanas nacionālajos tiesību aktos, kas nodrošinātu 

publisko iepirkumu procesu pārskatāmību un piegādātāju kontroli;  



 

 

- strādāt, lai tiktu paredzēta iespēja, nevis pienākums, pasūtītājiem izslēgt pretendentus 

no dalības iepirkumā, ja tie pārkāpuši profesionālās darbības priekšrakstus; 

- strādāt pie tā, lai sinhronizētu regulējumu ar Lietuvas un Igaunijas normatīvajos aktos 

ietverto regulējumu, paredzot, ka PIL jānosaka obligātie izslēgšanas kritēriji, kas tiek 

attiecināti uz piegādātājiem, bet pasūtītājiem atkarībā no konkrētā iepirkuma jābūt 

tiesībām (nevis obligātam pienākumam visos gadījumos) izvēlēties, kuru izslēgšanas 

kritēriju piemērot konkrētajā iepirkumā;  

- palīdzēt pasūtītājiem veikt saprātīgas apakšuzņēmēju pārbaudes, ja pretendenti tos 

iesaista iepirkuma līguma izpildē;  

- strādāt pie tā, lai pārbaudes ir maksimāli automatizētas, un pierādījumiem par 

pārkāpumiem jābūt tādiem, kurus var iegūt no publiski pieejamām datu bāzēm, mazinot 

subjektīvismu piegādātāju un apakšuzņēmēju vērtēšanas procesā; 

- kopīgi ar politikas veidotājiem izstrādāt metodoloģiskos materiālus un standartizētus 

iepirkuma dokumentus nozaru griezumā (piemēram, IKT, būvniecības, autotransporta, 

ēdināšanas jomā); 

- kopīgi sadarboties, lai nepieļautu dažādi interpretējamu vai faktiski publiski pieejamās 

datu bāzēs nepārbaudāmu nosacījumu iekļaušanu iepirkumu nolikumos ietvertajos 

pretendentu izslēgšanas nosacījumos, tādejādi mazinot pārsūdzību risku un 

nepamatotus konkurences ierobežojumus; 

- kopīgi sadarboties, lai novērstu tādas izslēgšanas nosacījumu normas, kas piešķir 

nepamatotas priekšrocības ārvalstu komersantiem salīdzinājumā ar Latvijā reģistrētiem 

pretendentiem. 

 

Pasūtītāji apņemas: 

- piedalīties darba grupās, sniegt informāciju un atzinumus iepirkumu jomas normatīvo 

aktu un vadlīniju izstrādē un pilnveidošanā, lai nepieļautu dažādi interpretējamu vai 

tehniski un finansiāli nerealizējamu normu pieņemšanu;  

- organizēt pieredzes apmaiņas seminārus, un piedalīties citu valsts un pašvaldību 

institūciju organizētos informatīvos pasākumos, kā arī iesaistīties dažādos projektos 

nolūkā pilnveidot iepirkuma speciālistu un komisiju prasmes kvalitatīvas iepirkumu 

dokumentācijas izstrādē un iepirkumu izpildes organizēšanā;  

- veicināt savstarpējo sadarbību, organizējot kopīgus iepirkumus; 

- apmainīties ar tirgus izpēšu informāciju, lai plānotu iepirkumus un paplašinātu 

pretendentu loku;   

- dalīties pieredzē un labajā praksē;  

- atbalstīt EIS katalogu pilnveidošanu, sniegt priekšlikumus par EIS iepirkumu tehnisko 

specifikāciju projektiem pēc VRAA aicinājuma;  

- mazināt birokrātisko slogu iepirkumā iesaistītām pusēm, rūpīgi izvērtējot izvirzāmās 

kvalifikācijas prasības pretendentiem nolūkā izvairīties no nesamērīgu un faktiski 

vērtēšanā neizmantojamu prasību iekļaušanas un konkurences ierobežošanas; 



 

 

- iesaistīt nozares uzņēmēju organizācijas un ekspertus iepirkuma dokumentācijas 

sagatavošanā un iepirkumu līgumu izpildei un kontrolei nepieciešamo instrumentu 

izveidē; 

- iepirkumu dokumentācijas izstrādē izmantot nozaru un nozares ministriju izstrādātās 

vadlīnijas un tipveida līgumus.  
 
 

Piegādātāji apņemas: 

- uzlabot uzņēmējdarbības vidi, veicinot godīgu konkurenci; 

- informēt par konstatētajām nepilnībām konkrētos iepirkumos un sagatavot 

priekšlikumus iepirkumu turpmākajai pilnveidošanai; 

- izstrādāt un regulāri atjaunot nozaru iepirkumu vadlīnijas ar labās prakses 

apkopojumiem; 

- strādāt pie normatīvo aktu izmaiņām (EIS uzlabošanā, tipveida līgumu ieviešanā, 

vadlīniju izstrādē) un efektīva budžeta līdzekļu izlietojuma to ieviešanai. 


