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Darba grupas sanāksmes protokols atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 2022.gada 28.februāra rīkojumam Nr.1-2/48 „Par iepirkumu 

pirmspārbaužu veikšanas, konstatēto problēmu risināšanas un pirmspārbaužu veikšanas metodikas aktualizēšanas darba grupu”  

  

30.06.2022. Nr.36 

Sanāksme notiek rakstiskajā procedūrā 2022.gada 30.jūnijā.  

 

Sanāksmes mērķis: izskatīt ES fondu vadošās iestādes, atbildīgo iestāžu, sadarbības iestādes, kā arī programmas apsaimniekotāju un aģentūru 

iesūtītos jautājumus par Metodiku par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu sadarbības iestādei Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 

2014.2020.gada plānošanas periodā, Metodiku par iepirkumu pirmspārbaužu veikšanu programmas apsaimniekotājiem un aģentūrām 2014.–

2021.gada periodā, kā arī citus ar publiskajiem iepirkumiem saistītus jautājumus.  

  

Protokolu sagatavoja Iepirkumu uzraudzības biroja Kontroles departaments. 

Nr.p.k. Jautājums IUB/VI/CFLA skaidrojums 

1. VI 

 

Par progresu attiecībā uz EIS iepirkumu plānu 

izmantošanu un digitalizācijas iespēju sistēmas 

uzlabošanai. 

VI 

Neskatoties uz to, ka nav saņemta Eiropas Komisijas atbilde sadalīto 

iepirkumu kontekstā par tvērumu, kādā jāvērtē finansējuma saņēmēju 

iepirkumi, no Vadošās iestādes puses lūdzam IUB sniegt informāciju par 

progresu attiecībā uz EIS uzlabojumiem kopš 29.03.2021. IUB darba 

grupas protokolā sniegtās informācijas. 

Met_san_prot-29_0

3_2021 (002).pdf  
 

IUB 

Kaut arī diskusijas ar EK turpinās, jau šobrīd nepieciešams nodrošināt 

papildu preventīvus pasākumus.  

Šā gada 20.maijā notikušajā sanāksmē, kurā piedalījās IUB, CFLA, FM JD 

un RI pārstāvji, tika lemts par apliecinājuma formas izveidošanu un 

iekļaušanu EIS sistēmā, kas būtu jāapstiprina pasūtītājam (iepirkuma 
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komisijas locekļiem), izsludinot konkrēto iepirkumu. Apliecinājuma saturs 

iekļautu informāciju par to, ka pasūtītājs ir ņēmis vērā visus aspektus 

pareizas līgumcenas noteikšanā (piem., ka jāplāno pasūtītāja vajadzības 

līmenī kopumā, neizdalot finansējuma avotu; būvdarbu plānošanā jāņem 

vērā, ka viena būve faktiski var sastāvēt no vairākiem atsevišķiem 

būvdarbu līgumiem vai arī līdzīga veida būvdarbiem vienota mērķa/ 

projekta/ programmas ietvaros, kā arī citus būtiskus aspektus). 

Tāpat šā gada 21.jūnijā notikušajā sanāksmē, kurā piedalījās IUB, CFLA, 

FM JD, VI un RI pārstāvji, tika lemts arī par EIS ievietojamo iepirkumu 

plānu satura uzlabošanu/ precizēšanu nolūkā atvieglot iepirkumu 

nepamatotas sadalīšanas pārbaudes. 

Par konkrētu saturu diskusijas ar iepriekš minētajām iestādēm turpinās 

(piedāvāto redakciju iesniegšanai termiņš tika noteikts šā gada 1.jūlijs). Pēc 

apliecinājuma un EIS plāna redakcijas saskaņošanas ir plānotas sarunas ar 

VRAA par tehniskā risinājuma ieviešanu.  

Vienlaikus tiks papildināts IUB tīmekļvietnē esošais skaidrojums 

pasūtītajiem par līgumcenas plānošanas principiem. 

 

 

2.  VI 

 

Par progresu attiecībā uz IUB/JD veiktajiem 

grozījumiem Publisko iepirkumu likumā, 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likumā un MK noteikumos Nr.104 interešu konflikta 

riska mazināšanai. 

 

 

VI 

No Vadošās iestādes puses aicinām protokolā fiksēt veikto un plānoto1 

uzlabojumu/grozījumu progresu attiecīgajos normatīvajos aktos, kas vērsti 

uz interešu konflikta riska mazināšanu, t.sk. ņemot vērā Eiropas Komisijas 

07.03.2022. saņemto vēstuli par interešu konflikta novēršanu un 

pārvaldību.   

IUB 

2022.gada 24.martā pieņemti grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL) 

un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (SPSIL), kas 

stāsies spēkā ar 2023.gada 1.janvārī. 

 
1 Atbilstoši RI 29.11.2021. ziņojumam par interešu konflikta mazinošiem pasākumiem.  
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PIL 25.pants (SPSIL 29. un 30.p.) papildināts ar regulējumu attiecībā uz 

iepirkuma komisijas sekretāru – aizliegums pārstāvēt kandidātu vai 

pretendentu arī iepirkuma komisijas sekretāram, sekretāra iekļaušana 

saistības definīcijā, kā arī pienākums parakstīt interešu konflikta 

neesamības apliecinājumu. Vienlaikus precizēts ir arī pats interešu 

konflikta tvērums, kā arī paplašināts neieinteresētības apliecinājuma saturs, 

proti, likumā minētās personas paraksta apliecinājumu arī par to, ka viņas 

neizpaudīs iepirkuma ietvaros iegūto informāciju, kas saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem ir neizpaužama. Tāpat ir noteikts, ka iepirkuma 

komisiju izveido katram iepirkumam atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu. 

Tiks nodrošināts skaidrojums par veiktajiem grozījumiem publisko 

iepirkumu regulējumā. 

 

Papildus interešu konflikta riska mazināšanas nolūkos, ņemot vērā RI 

29.11.2021. ziņojumā par interešu konflikta mazinošiem pasākumiem 

norādīto, ir izstrādāti grozījumi PIL (22-TA-435), SPSIL (22-TA-841), 

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā (22-TA-847), kā arī 

Publiskās un privātās partnerības likumā (22-TA-850),  kuru mērķis ir 

noteikt pasūtītāja aktīvo lomu interešu konflikta identificēšanā un novērst 

praksi, ka pasūtītāji interešu konfliktu identificēšanā, labošanā un 

novēršanā paļaujas tikai uz parakstītājiem neieinteresētības 

apliecinājumiem. Tāpat ir paredzēts paaugstināt administratīvās atbildības 

soda apmēru par pārkāpumiem interešu konflikta jomā. 

Šobrīd grozījumi ir iesniegti saskaņošanai Tieslietu ministrijas 

Administratīvās atbildības likuma pastāvīgajai darba grupai. Grozījumi tika 

izskatīti Tieslietu ministrijas Administratīvās atbildības likuma pastāvīgajā 

darba grupā, kā rezultātā tika attiecīgi precizēti; pēc Tieslietu ministrijas 

atzinuma šobrīd likumprojekti tiek atkārtoti precizēti atbilstoši atzinumā 

norādītajam. 

Vienlaikus interešu konflikta mazināšanai plānots izdarīt grozījumus arī 

Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 104 “Noteikumi 

par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem 

projektiem”.  
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3. VARAM  

 

IUB, veicot PA un aģentūru veikto iepirkumu 

pirmspārbaužu virspārbaudes saskaņā ar Vadības 

noteikumu2 60.1.apakšpunktu, nereti konstatē 

papildu trūkumus iepirkumu dokumentācijā, kas nav 

bijuši konstatēti, veicot attiecīgo pirmspārbaudi. Tā 

kā pamatā IUB savu viedokli pirmspārbaudes 

virspārbaudē sniedz pēc tam, kad noslēgts iepirkuma 

līgums, un minētie trūkumi vairs nav novēršami 

konkrētās procedūras ietvaros, lūdzam IUB sadarbībā 

ar Vadošo iestādi skaidrot Vadības noteikumu 

60.1.apakšpunktā minēto pārbaužu mērķi un vēlamo 

PA rīcību pēc šādas pārbaudes slēdziena saņemšanas. 

Papildus aicinām IUB izvērtēt iespēju, sniedzot 

viedokli pirmspārbaudes virspārbaudē, papildus 

norādīt, kuri no iztiktajiem konstatējumiem ir tādi, 

kas potenciāli varētu ietekmēt līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanu. 

IUB/ VI 

Virspārbaudes mērķis ir sniegt metodoloģisko atbalstu pirmspārbaužu 

veikšanā, veicināt vienotu praksi starp iestādēm, kas veic pirmspārbaudes, 

tai skaitā norādīt uz publisko iepirkumu regulējuma pārkāpumiem, kas 

netika konstatēti PA veiktajās pirmspārbaudēs. 

Ņemot vērā ar ES fondu sadarbības iestādi (CFLA) panākto vienošanos, 

IUB, veicot virspārbaudes, norāda atsevišķi uz konstatējumiem, kam ir 

augsta prioritāte (jeb obligāti ieviešamie ieteikumi). Ņemot vērā minēto 

praksi, IUB ieskatā šāda papildu informācija varētu tikt norādīta arī 

virspārbaudēs attiecībā uz PA veiktajām pirmspārbaudēm. Attiecīgi PA 

katrā konkrētajā gadījumā, saņemot virspārbaudes atzinumu, jāizvērtē IUB 

norādītie konstatējumi un (1) nepieciešamības gadījumā jāvēršas pie IUB, 

lai izprastu norādītā konstatējuma būtību un izdarītu secinājumus par 

konstatējuma iespējamo ietekmi uz izdevumu attiecināmību projektā (t.sk., 

lai secinātu, vai un kādi riski pastāv, kādi pasākumi tika/tiks veikti, lai tos 

novērstu), savukārt (2) gadījumos, kad IUB atzinumā norādīts uz augstas 

prioritātes ieteikumiem (varēja ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību 

piešķiršanu), tad PA ir jāvērtē, vai  izdevumi, kuri saistīti ar attiecīgo 

iepirkumu, ir pilnīgi vai daļēji (atkarībā no pārkāpuma būtiskuma) 

neattiecināmi.  

 

 

 

 
2 MK 13.11.2018. noteikumi Nr. 683 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības 

noteikumi” 


