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Ievads 

 

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marts direktīvai 

2004/18/EK (turpmāk – direktīva) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, 

piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas 

procedūru, atklāta un slēgta procedūra ir publiskā iepirkuma pamatprocedūras, 

savukārt sarunu procedūru var piemērot tikai direktīvā uzskaitītajos konkrētajos 

izņēmuma gadījumos (skat. Eiropas Savienības Tiesas (līdz Lisabonas līguma, ar ko 

groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, spēkā 

stāšanās brīdim – Eiropas Kopienu Tiesa) (turpmāk – EST) 2008.gada 8.aprīļa 

spriedumu lietā C-337/05 Komisija/Itālija, 56.punkts; 1999.gada 18.novembra 

spriedumu lietā C107/98 Teckal, 43.punkts; 2005.gada 13.janvāra spriedumu lietā 

C-84/03 Komisija/Spānija, 47.punkts).  

Atbilstoši EST judikatūrai atkāpes no normām, kas paredzētas, lai garantētu 

Līgumā atzīto tiesību efektivitāti publiskā iepirkuma līgumu jomā, ir interpretējamas 

šauri (skat. EST 1995.gada 18.maija spriedumu lietā C57/94 Komisija/Itālija, Recueil, 

23.punkts; 1996.gada 28.marta spriedumu lietā C318/94 Komisija/Vācija, Recueil, 

13.punkts, un 2005.gada 2.jūnija spriedumu lietā C394/02 Komisija/Grieķija, 

33. punkts). Lai publiskā iepirkuma direktīva nezaudētu savu lietderīgo iedarbību, 

dalībvalstīm nevajadzētu paredzēt, ka sarunu procedūru ir iespējams izmantot 

gadījumos, kas nav paredzēti direktīvā, vai arī izvirzīt attiecīgajā direktīvā tieši 

paredzētajiem gadījumiem jaunus nosacījumus, kuru rezultātā šo procedūru būtu daudz 

vieglāk izmantot (skat. 2005.gada 13.janvāra spriedumu lietā C-84/03 

Komisija/Spānija, 48. punkts). Turklāt jāatgādina, ka personai, kas atsaucas uz 

ārkārtējiem apstākļiem, kuri attaisno šo atkāpi, ir jāpierāda, ka tie patiešām pastāv 

(skat. 1987.gada 10.marta spriedumu lietā C-199/85 Komisija/Itālija, Recueil, 

14.punkts, 2004.gada 14.septembra spriedumu lietā C-385/02 Komisija/Itālija un 

2005.gada 2.jūnija spriedumu lietā C394/02 Komisija/Grieķija, 33.punkts). 

 

Vadlīnijās sniegts skaidrojums par sarunu procedūras izvēles pamatojumiem 

atbilstoši Publisko iepirkumu likumam (turpmāk - Likums) un saskaņošanu ar 

Iepirkumu uzraudzības biroju (turpmāk - IUB), kā arī par sarunu procedūras norisi. 

Vadlīnijas neattiecas uz sarunu procedūru piemērošanu saskaņā ar Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.  

 



4 

Sarunu procedūru piemērošana 

Likuma 61.pants definē sarunu procedūru kā iepirkuma metodi, kurā pasūtītājs 

apspriežas ar paša izraudzītajiem piegādātājiem un ar vienu vai vairākiem no viņiem 

rīko sarunas par līguma noteikumiem. 

Saskaņā ar Likumu, ar kuru Latvijā pārņemta direktīva, sarunu procedūras 

piemērojamas tikai Likuma 62. un 63.pantā noteiktajos gadījumos, turklāt pasūtītājam 

sarunu procedūru piemērošanai saskaņā ar Likuma 63.pantu Likuma 64.pantā 

noteiktajos gadījumos jāsaņem IUB rakstiska atļauja.  

Iepirkumiem, kuru faktiskā situācija atbilst Likuma 63.pantā minētajiem 

gadījumiem un to paredzamā līgumcena precēm un pakalpojumiem ir vienāda ar 4000 

euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro un publisku būvdarbu līgumu paredzamā 

līgumcena ir vienāda ar 14 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, IUB 

saskaņojums nav nepieciešams – pasūtītājs pats izvērtē faktiskās situācijas pilnīgu 

atbilstību Likuma 63.pantā noteiktajiem nosacījumiem.  

Iepirkuma metode Būvdarbi Pakalpojumi/ Preces 

Iepirkuma procedūras:  

1. atklāts konkurss 

2. slēgts konkurss 

3. sarunu procedūra 

4. konkursa dialogs 

5. metu konkurss 

no 170 000 euro no 42 000 euro 

Likuma 8.²
 
panta iepirkumi 14 000 -170 000 euro 4 000 – 42 000 euro 

 

Saskaņā ar Likuma regulējumu pastāv divu veidu sarunu procedūras 

iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu Likuma 62.pants 

iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu Likuma 63.pants 

Saskaņā ar Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar Likuma 32.panta 

otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja 

pieņemts lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. 

Savukārt, ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, pasūtītājs saskaņā 

ar Likuma 26.panta ceturto daļu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu 

laikā pēc Likuma 32.panta trešajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas kandidātiem 

vai pretendentiem iesniedz publicēšanai paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma 

procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.  

Likuma 26.panta piektajā daļā noteikts, ka pasūtītājs publicē paziņojumu par 

grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu tikai tad, ja tas 

iepriekš publicējis paziņojumu par līgumu vai paziņojumu par iepirkuma procedūras 

rezultātiem (ja veikta sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu). 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p32
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Sarunu procedūras piemērošanas saskaņošana  

Saskaņā ar Likuma 64.pantu, ja pasūtītājs izvēlas piemērot sarunu procedūru 

saskaņā ar Likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 1. un 2.punktu, kā arī 

ceturto daļu, tas pirms šīs procedūras piemērošanas nosūta IUB sarunu procedūras 

izvēles pamatojumu, kas triju darbdienu laikā no saņemšanas dienas to izvērtē un nosūta 

pasūtītājam rakstveida atbildi, vai ir atļauts piemērot sarunu procedūru. 

Ja pasūtītājs izvēlas piemērot sarunu procedūru saskaņā ar Likuma 62.pantu vai arī 

saskaņā ar Likuma 63.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu, otrās daļas 3. un 4.punktu, 

kā arī trešo daļu, minēto sarunu procedūru piemērošanai IUB atļauja nav 

nepieciešama. 

 

Sarunu procedūru piemērošanas saskaņošana: 

SP pants SP piemērošana 
Ar IUB 

saskaņot 

Nogaidīšanas 

termiņš 

62 (1) 1 Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, 

iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, ja 

atklātā, slēgtā konkursā vai konkursa dialogā 

ir iesniegti iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajām prasībām 

neatbilstoši piedāvājumi vai arī kandidāti vai 

pretendenti neatbilst pasūtītāja izvirzītajām 

kvalifikācijas prasībām un iepirkuma līguma 

noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš 

izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā 

paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām 

prasībām. Pasūtītājs var nepublicēt paziņojumu 

par līgumu, ja tas uzaicina piedalīties sarunās 

tikai visus tos pretendentus, kuri iepriekš 

izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā 

nav izslēgti saskaņā ar šā likuma 39.¹ panta 

noteikumiem un atbilst izvirzītajām 

kvalifikācijas prasībām 

Nē Ir 

62 (1) 2 Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, 

iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, ja 

iepirkuma priekšmets ir tādi pakalpojumi, īpaši 

šā likuma 2.pielikuma 6.kategorijā minētie 

pakalpojumi un intelektuālie pakalpojumi 

(piemēram, projektēšana), kuru raksturs neļauj 

pietiekami precīzi paredzēt līguma izpildei 

nepieciešamās prasības, un tādēļ nav iespējams 

izvēlēties atbilstošāko piedāvājumu atklātā vai 

slēgtā konkursā 

Paziņojumā par līgumu jānorāda sarunu 

procedūras izvēles pamatojums vai, ja tas nav 

iespējams, šis pamatojums jāievieto 

Nē  Ir 
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pasūtītāja mājaslapā internetā ne vēlāk par 

dienu (vēlākais, tajā pašā dienā), kad 

publicēts paziņojums par līgumu.  

62 (1) 3 Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, 

iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, ja 

līguma priekšmets ir būvdarbi un tos veic 

zinātnes, pētniecības vai inovāciju nolūkos 

bez mērķa gūt peļņu vai atgūt ar tiem 

saistītās izmaksas 

Nē  Ir 

    

63 (1) 1 Publiskiem būvdarbu, piegādes un 

pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot 

sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot 

paziņojumu par līgumu, ja iepriekš izsludinātam 

atklātam, slēgtam konkursam nav iesniegti 

piedāvājumi vai pieteikumi kandidātu atlasei. 

Šajā gadījumā pasūtītājs nav tiesīgs būtiski 

mainīt iepriekš izsludinātā atklātā vai slēgtā 

konkursā paredzētās līguma izpildei 

nepieciešamās prasības. Pēc Eiropas Komisijas 

pieprasījuma pasūtītājs nosūta tai ziņojumu  

Nē Nav 

63 (1) 2 Publiskiem būvdarbu, piegādes un 

pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot 

sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot 

paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai 

māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu 

dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību 

aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar 

konkrētu piegādātāju  

Ne vēlāk par dienu, kad nosūtīts 

uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, 

tajā pašā dienā), pasūtītāja mājaslapā 

internetā jāievieto sarunu procedūras izvēles 

pamatojums  

Jā Nav 

63 (1) 3 Publiskiem būvdarbu, piegādes un 

pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot 

sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot 

paziņojumu par līgumu, ja pasūtītājam 

neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā 

objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības 

dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, 

slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, iepriekš 

publicējot paziņojumu par līgumu. Minētie 

apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nedrīkst 

būt atkarīgi no pasūtītāja darbības  

Ne vēlāk par dienu, kad nosūtīts 

Nē Nav 
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uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, 

tajā pašā dienā), pasūtītāja mājaslapā 

internetā jāievieto sarunu procedūras izvēles 

pamatojums  

63 (2) 1 Publiskiem piegādes līgumiem pasūtītājs var 

piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot 

paziņojumu par līgumu, ja nepieciešamās preces 

ir īpaši izgatavotas izpētei un 

izmēģinājumiem. Šī norma neattiecas uz preču 

ražošanu to noieta izpētei vai izpētes un 

izmēģinājumu izmaksu segšanai  

Ne vēlāk par dienu, kad nosūtīts 

uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, 

tajā pašā dienā), pasūtītāja mājaslapā 

internetā jāievieto sarunu procedūras izvēles 

pamatojums  

Jā Nav 

63 (2) 2 Publiskiem piegādes līgumiem pasūtītājs var 

piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot 

paziņojumu par līgumu, ja pasūtītājam 

nepieciešamas papildu piegādes no sākotnējā 

preču piegādātāja (ražotāja), lai papildinātu 

vai daļēji nomainītu tā rīcībā jau esošās 

preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču 

piegādātāju (ražotāju), pasūtītājam vajadzētu 

iepirkt preces, kuras tehniski atšķirtos no tā 

rīcībā jau esošajām precēm, un šāda atšķirība 

radītu ar preču vai iekārtu uzturēšanu un 

ekspluatāciju saistītas grūtības. Šāda līguma, kā 

arī atkārtotu līgumu darbības termiņš nedrīkst 

pārsniegt trīs gadus  

Ne vēlāk par dienu, kad nosūtīts 

uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, 

tajā pašā dienā), pasūtītāja mājaslapā 

internetā jāievieto sarunu procedūras izvēles 

pamatojums  

Jā Nav 

63 (2) 3 Publiskiem piegādes līgumiem pasūtītājs var 

piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot 

paziņojumu par līgumu, ja līguma priekšmets ir 

tādu preču piegāde, kuras tiek kotētas un 

kuras pasūtītājs pērk preču biržā  

Ne vēlāk par dienu, kad nosūtīts 

uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, 

tajā pašā dienā), pasūtītāja mājaslapā 

internetā jāievieto sarunu procedūras izvēles 

pamatojums  

Nē Nav 

63 (2) 4 Publiskiem piegādes līgumiem pasūtītājs var 

piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot 

Nē Nav 
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paziņojumu par līgumu, ja ir iespēja iepirkt 

preces ar īpaši izdevīgiem noteikumiem no 

preču piegādātāja, kurš, izbeidzot savu 

komercdarbību, rīko izpārdošanu, vai no 

likvidatoriem vai administratoriem, kuri rīko 

bankrotējuša komersanta mantas izpārdošanu 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem  

Ne vēlāk par dienu, kad nosūtīts 

uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, 

tajā pašā dienā), pasūtītāja mājaslapā 

internetā jāievieto sarunu procedūras izvēles 

pamatojums  

63 (3) Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, 

iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, 

publiskiem pakalpojumu līgumiem, ko slēdz ar 

metu konkursa uzvarētāju vai kādu no 

uzvarētājiem, ja metu konkurss rīkots saskaņā 

ar šā likuma prasībām. Ja metu konkursā noteikti 

vairāki uzvarētāji, visus uzvarētājus uzaicina uz 

sarunām  

Nē Nav 

63 (4) 1 Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, 

iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, 

publiskiem būvdarbu un pakalpojumu 

līgumiem, ja pasūtītājam ir nepieciešami 

papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri 

sākotnēji netika iekļauti līgumā vai 

būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu 

apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš 

noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi 

nosacījumi:  

a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos 

nepārsniedz 50 procentus no iepriekš noslēgtā 

līguma līgumcenas, 

b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai 

pakalpojumus sniedz iepriekš noslēgtā līguma 

izpildītājs,  

c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar 

tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš 

noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai 

pakalpojumiem, neradot ievērojamas grūtības 

pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi vai 

pakalpojumi ir būtiski nepieciešami iepriekš 

noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams 

nodalīt no šajā līgumā paredzēto būvdarbu 

izpildes vai pakalpojumu sniegšanas  

Pirms uzaicinājuma nosūtīšanas 

piegādātājam/iem (vēlākais, tajā pašā dienā), 

Jā  Nav 
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pasūtītāja mājaslapā internetā jāievieto sarunu 

procedūras izvēles pamatojums  

63 (4) 2 Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, 

iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, 

publiskiem būvdarbu un pakalpojumu 

līgumiem, ja līguma priekšmets ir atkārtota 

iepriekš noslēgtajā līgumā paredzēto 

būvdarbu veikšana vai pakalpojumu 

sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma 

izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie 

būvdarbi vai pakalpojumi atbilst iepriekš 

noslēgtā līguma pamatā esošajam projektam. 

Šis nosacījums attiecas uz gadījumiem, kad 

pasūtītājs, izsludinot iepirkuma procedūru 

paziņojumā par līgumu pirmajam projektam un 

nosakot paredzamo līgumcenu, ir paredzējis 

atkārtotu līgumu slēgšanu un kopējo būvdarbu 

vai pakalpojumu paredzamo vērtību. Sarunu 

procedūru var piemērot triju gadu laikā no 

sākotnējā līguma noslēgšanas 

Jā Nav 

 

 

Likuma 54.panta otrā daļa, kas paredz, ka pasūtītājs pārtrauc slēgtu konkursu, ja tikai 

viens kandidāts atbilst visām kandidātu atlases nolikumā vai paziņojumā par līgumu 

noteiktajām kandidātu atlases prasībām, un 56.panta septītā daļa, kas paredz, ka, ja tikai 

viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu 

noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma 

procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir 

objektīvas un samērīgas; vai, ja pasūtītājs to nevar pamatot, tas pieņem lēmumu 

pārtraukt atklātu konkursu, netiek piemērota attiecībā uz sarunu procedūrām. 



10 

62.pants. Sarunu procedūras piemērošana, 

iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu  

Ja pasūtītājs atbilstoši Likuma 62.pantam izvēlas piemērot sarunu procedūru, 

iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, tam sarunu procedūras izvēle nav 

jāsaskaņo ar IUB.  

Pasūtītājs pilnībā uzņemas atbildību par sarunu procedūras izvēli pamatojošo 

apstākļu atbilstību Likuma 62.pantā noteiktajiem sarunu procedūras izvēles 

nosacījumiem un saglabā šos apstākļus apliecinošos pierādījumus. 

paziņojums par 

līgumu 

Pasūtītājs saskaņā ar Likuma 28.panta otro daļu sagatavo 

paziņojumu par līgumu un iesniedz IUB publicēšanai, 

izmantojot IUB mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos 

līdzekļus.  

IUB 3 darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda 

tā satura atbilstību Likuma prasībām un ievieto to IUB 

mājaslapā internetā. 

paziņojums par 

rezultātiem 

Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu 

laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā Likuma 32.panta 

otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma 

procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma 

līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. 

paziņojums par 

grozījumiem, 

iepirkuma 

procedūras 

izbeigšanu vai 

pārtraukšanu 

Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, pasūtītājs 

saskaņā ar Likuma 26.panta ceturto daļu iespējami īsā laikā, 

bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc Likuma 32.panta 

trešajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas kandidātiem vai 

pretendentiem iesniedz publicēšanai paziņojumu par 

grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai 

pārtraukšanu.  

Likuma 62.panta ceturtā daļa nosaka, ka sarunu laikā pasūtītājs nodrošina 

vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, garantējot visiem vienādu piekļuvi 

informācijai par iepirkumu. Pasūtītājs nevienam pretendentam nerada labvēlīgākus 

apstākļus. 

Likuma 39.¹ panta piektās daļas 2.punktā noteikts, ka pasūtītājs pārbaudi par šā 

panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību 

veic attiecībā uz katru kandidātu, kas atbilst citām paziņojumā par līgumu un 

kandidātu atlases nolikumā noteiktajām prasībām un būtu uzaicināms iesniegt 

piedāvājumu.  

Papildus norādām, ka Likuma 39.¹ panta sestā daļa nosaka, ka pasūtītājs, lai 

samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanai, 

ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar šā panta septīto daļu par šā panta pirmajā daļā noteikto 

kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā un slēgtā konkursā, 

konkursa dialogā un sarunu procedūrā veikt attiecībā uz visiem kandidātiem vai 

pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu. 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p32
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62.panta pirmās daļas 1.punkts 

Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par 

līgumu, ja atklātā, slēgtā konkursā vai konkursa dialogā ir iesniegti iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai arī 

kandidāti vai pretendenti neatbilst pasūtītāja izvirzītajām kvalifikācijas prasībām un 

iepirkuma līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš izsludinātajā attiecīgajā 

iepirkuma procedūrā paredzētajām līguma izpildei nepieciešamajām prasībām.  

Pasūtītājs var nepublicēt paziņojumu par līgumu, ja tas uzaicina piedalīties 

sarunās tikai visus tos pretendentus, kuri iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma 

procedūrā nav izslēgti saskaņā ar Likuma 39.¹ panta noteikumiem un atbilst 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. 

 

Nosacījumi sarunu procedūras pamatotai piemērošanai: 

 iepriekš izsludinātajā atklātajā vai slēgtajā konkursā vai konkursa dialogā nav 

saņemts neviens iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām 

atbilstošs piedāvājums vai neviens kandidāts vai pretendents neatbilst 

izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.  

 Par iepriekš izsludinātā atklātā vai slēgtā konkursa vai konkursa dialoga 

rezultātiem informēti pretendenti un publicēts paziņojums par grozījumiem, 

iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, kurā norādīts, ka iepirkuma 

procedūra izbeigta bez rezultātiem, jo nav iesniegti prasībām atbilstoši 

piedāvājumi.  

Sarunu procedūra nav piemērojama, ja pasūtītājs iepriekš izsludināto atklāto 

vai slēgto konkursu vai konkursa dialogu pārtraucis saskaņā ar Likuma 

38.panta otro daļu. 

 Sarunu procedūrā apspriežamie līguma noteikumi būtiski neatšķiras no iepriekš 

izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā paredzētajām līguma izpildei 

nepieciešamajām prasībām (t.i., nav grozītas, piemēram, tehniskās 

specifikācijas, kvalifikācijas prasības, finansiālie nosacījumi, līguma izpildes 

termiņš). Pretējā gadījumā pasūtītājam atkārtoti jāveic attiecīgā iepirkuma 

procedūra (atklāts vai slēgts konkurss vai konkursa dialogs). 

 Pasūtītājs ir tiesīgs nepublicēt paziņojumu par līgumu tikai tādos gadījumos, ja 

starp piedāvājumus iesniegušajiem kandidātiem vai pretendentiem ir tādi, kuri 

nav izslēgti no dalības iepirkumā saskaņā ar Likuma 39.¹ pantu un atbilst 

iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz 

sarunu procedūru uzaicināti visi šie un tikai šie kandidāti vai pretendenti. 

 Ja pasūtītājs nepublicē paziņojumu par līgumu un ja starp piedāvājumus 

iesniegušajiem kandidātiem vai pretendentiem ir tikai viens, kurš nav izslēgts 

no dalības iepirkumā saskaņā ar Likuma 39.¹ pantu un atbilst iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, būtu vēlams 

izvērtēt konkrētā iepirkuma prasību pamatotību un nepieciešamību rīkot 

atkārtotu atklātu vai slēgtu konkursu vai konkursa dialogu, mainot 

kvalifikācijas prasības.  
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 Ja pasūtītājs pēc atklāta konkursa izbeigšanas piemēro sarunu procedūru, 

nepublicējot paziņojumu par līgumu, Likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta 

pēdējā teikumā minētajā gadījumā, saskaņā ar Likuma 39.¹ panta piektās daļas 

4.punktā noteikto Likuma 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktos izslēgšanas 

nosacījumus pārbauda attiecībā uz katru pretendentu, kas iesniedzis 

piedāvājumu atklātā konkursā un ir uzaicināts uz sarunu procedūru. Šo pārbaudi 

veic pirms sarunu uzsākšanas. 

Sarunu procedūra ir atsevišķa procedūra ar jaunu paziņojumu par līgumu, kā arī 

jaunu identifikācijas numuru, kurā pretendents var iesniegt jaunu piedāvājumu, turklāt 

piedāvātā līgumcena var atšķirties no sākotnējā piedāvājuma, un pasūtītājs nav tiesīgs 

noteikt, ka cena vai kāda cita piedāvājuma sastāvdaļa nedrīkstētu mainīties. 

 

62.panta pirmās daļas 2.punkts 

Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par 

līgumu, ja iepirkuma priekšmets ir tādi pakalpojumi, īpaši Likuma 2.pielikuma 

6.kategorijā minētie pakalpojumi un intelektuālie pakalpojumi (piemēram, 

projektēšana), kuru raksturs neļauj pietiekami precīzi paredzēt līguma izpildei 

nepieciešamās prasības, un tādēļ nav iespējams izvēlēties atbilstošāko piedāvājumu 

atklātā vai slēgtā konkursā. 

Pasūtītājs paziņojumā par līgumu norāda sarunu procedūras izvēles 

pamatojumu vai, ja tas nav iespējams, šo pamatojumu ievieto savā mājaslapā 

internetā ne vēlāk par dienu, kad publicēts paziņojums par līgumu (vēlākais, tajā pašā 

dienā).  

Nosacījumi sarunu procedūras pamatotai piemērošanai: 

 tikai tādiem pakalpojumiem, kuru raksturs neļauj pietiekami precīzi paredzēt 

līguma izpildei nepieciešamās prasības (piemēram, apdrošināšanas 

pakalpojumi, banku un investīciju pakalpojumi) vai  

 tādu pakalpojumu līgumiem, kuri uzskatāmi par intelektuāliem pakalpojumiem 

(piemēram, projektēšana – būvprojekta izstrāde, IT sistēmu projektēšana 

u.tml.),  

vai 

 citiem pakalpojumiem. 

Šo pakalpojumu raksturs neļauj noteikt līguma izpildei nepieciešamās prasības 

tik precīzi, lai pretendenti varētu sagatavot piedāvājumus, bet pasūtītājs tos 

salīdzināt un novērtēt atklātā vai slēgtā konkursā vai konkursa dialogā. 

Ja nepieciešamo pakalpojumu ir iespējams pietiekami precīzi definēt, pasūtītājs 

piemēro atklātu vai slēgtu konkursu. Jebkurā gadījumā, organizējot iepirkumu, 

nepieciešams sagatavot tehnisko specifikāciju saskaņā ar Likuma 17.pantu, ietverot 

savas vajadzības. 
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62.panta pirmās daļas 3.punkts 

Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par 

līgumu, ja līguma priekšmets ir būvdarbi un tos veic zinātnes, pētniecības vai inovāciju 

nolūkos bez mērķa gūt peļņu vai atgūt ar tiem saistītās izmaksas.  

 

Nosacījumi sarunu procedūras pamatotai piemērošanai: 

 Sarunu procedūra piemērojama tikai būvdarbu līgumu piešķiršanai. 

 Pašu būvdarbu mērķis ir pētniecība vai inovatīvu risinājumu meklējums. 

 Līgumslēdzējas puses īsteno līgumu, bez mērķa atgūt visas ar līguma izpildi 

saistītās izmaksas vai bez mērķa gūt peļņu (piemēram, ar mērķi iegūt zinātību 

vai patentu tālākai izmantošanai).  

 

Sarunu procedūru, iepriekš publicējot 

paziņojumu par līgumu, norise 

 

Piemērojot Likuma 62.panta pirmās daļas 1.punktu, pasūtītājam pastāv 

divas šī punkta piemērošanas iespējas: 

 nepublicēt paziņojumu par līgumu; 

 publicēt paziņojumu par līgumu. 

 

Piemērojot Likuma 62.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu: 

 pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu. 

Izvēloties Likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta piemērošanu, nepublicējot 

paziņojumu par līgumu, pasūtītājs uzaicina piedalīties sarunās tikai visus tos 

pretendentus, kuri iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā nav 

izslēgti saskaņā ar šī Likuma 39.¹ panta noteikumiem un atbilst izvirzītajām 

kvalifikācijas prasībām. 

Izvēloties Likuma 62.panta pirmās daļas 1.punkta piemērošanu ar paziņojuma 

par līgumu publicēšanu (šāda pat kārtība, piemērojot Likuma 62.panta pirmās daļas 2. 

un 3.punktu, jo obligāti nepieciešams publicēt paziņojumu par līgumu), pasūtītājs 

saskaņā ar Likuma 28.panta otro daļu to sagatavo un iesniedz IUB publicēšanai, 

izmantojot IUB mājaslapā internetā pieejamos elektroniskos līdzekļus. IUB 

3 darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Likuma 

prasībām un ievieto to IUB mājaslapā internetā. 

Paziņojumā par līgumu norāda sarunu procedūras kandidātiem izvirzītās 

prasības vai arī elektronisko adresi, kur šīs prasības var saņemt. Pasūtītājs iepirkuma 
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kandidātu atlases dokumentācijā norāda ne tikai kandidātiem izvirzītas kvalifikācijas 

prasības, bet arī pietiekamu informāciju par iepirkuma priekšmetu, lai pretendents 

varētu pārliecināties, ka pasūtītājs attiecībā uz iepirkuma priekšmetu izvirzījis 

samērīgas prasības. Pasūtītājs izvirza kvalifikācijas prasības, kas ir objektīvas un 

samērīgas ar iepirkuma priekšmetu.  

Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijas pieejamību norāda paziņojumā par līgumu, 

kur ir ietverta tālāka norāde par iepirkuma dokumentācijas pieeju elektroniskā formātā 

– pasūtītāja mājaslapā internetā.  

Atbilstoši Likuma 30.panta otrajā daļā noteiktajam, ja ieinteresētais piegādātājs 

ir laikus pieprasījis papildu informāciju par kandidātu atlases prasībām, pasūtītājs to 

sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms pieteikumu iesniegšanas 

termiņa beigām 

Likuma 62.panta otrā daļa paredz, ka kandidāts iesniedz pieteikumu termiņā, 

kāds noteikts paziņojumā par līgumu, ietverot paziņojumā par līgumu un iepirkuma 

procedūras dokumentos paredzēto informāciju.  

Iesniegumu par dokumentos par sarunu procedūru, iepriekš publicējot 

paziņojumu par līgumu, un paziņojumā par līgumu iekļautajām prasībām IUB var 

iesniegt ne vēlāk kā četras darbdienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņi 

No  134 000 euro un vairāk ne īsāks par 37 dienām 

No 42 000 – 134 000 euro  ne īsāks par 25 dienām 

* No 42 000 euro un vairāk ne īsāks par 10 dienām (ja galējā nepieciešamība) 

* Ja pasūtītājs piemēro sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu, un galējas 

nepieciešamības dēļ nav iespējams ievērot iepriekš minētos termiņus (Likuma 29.panta ceturtajā daļā 

noteiktos), pasūtītājs saskaņā ar Likuma 29.panta trīspadsmito daļu var noteikt termiņu pieteikumu 

iesniegšanai, kurš nedrīkst būt īsāks par 10 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu nosūtīts Eiropas 

Savienības Oficiālajam Vēstnesim vai publicēts IUB mājaslapā internetā. 

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņi pēc grozījumiem* 

No 134 000 euro un vairāk ne īsāks par 21 dienām 

No 42 000 – 134 000 euro ne īsāks par 13 dienām 
* Grozījumus pasūtītājs var veikt, ja tādējādi netiek būtiski mainītas kvalifikācijas vai citas prasības. 

Norādīts ir minimālo dienu skaits, ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi. 

Pasūtītājs atlasa kandidātus saskaņā ar noteiktajām kvalifikācijas prasībām, 

pārbauda, vai uz tiem nav attiecināmi Likuma 39.¹ panta pirmajā daļā minētie 

izslēgšanas nosacījumi, ievērojot Likuma 39.¹ panta piektās daļas 2.punktā noteikto, 

un uzaicina atlasītos kandidātus uzsākt sarunas. Pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā 

var paredzēt, ka tas uzaicina visus kvalifikācijas prasībām atbilstošos kandidātus vai 

arī konkrētu skaitu, piemēram, labākos 5 kvalifikācijas prasībām atbilstošos (atbilstoši 

Likuma 37.panta septītajā daļā noteiktajam pasūtītājs nedrīkst paredzēt mazāk nekā 

3 kandidātus). Ja tas uzaicina konkrētu skaitu, tad pasūtītajam jānosaka kandidātu 

atlases mehānisms, lai būtu iespējams objektīvi un vienlīdzīgi salīdzināt pretendentu 

kvalifikāciju. 
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Ja pasūtītājs piemēro kandidātu skaita samazināšanu, pārbaudi par atbilstību 

Likuma 39.¹ panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem tas veic pirms 

kandidātu skaita samazināšanas. 

Pasūtītājs 3 darbdienu laikā vienlaikus informē visus kandidātus par pieņemto 

lēmumu attiecībā uz kandidātu atlases rezultātiem, nosūtot paziņojumus saskaņā ar 

Likuma 32.panta pirmo daļu (noraidītajam kandidātam norāda arī tā iesniegtā 

pieteikuma noraidīšanas iemeslus). Pasūtītājs visus kandidātus informē par termiņu, 

kādā persona, ievērojot šā likuma 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā noteikto 

termiņu, var iesniegt IUB iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Šā 

panta izpratnē uzskatāms, ka informācija nodota visiem kandidātiem vienlaikus, ja 

informācija nodota tiem vienā dienā. 

Pasūtītājs sagatavo uzaicinājumu uz sarunām atbilstoši Likuma 31.pantam un 

nosūta uzaicinājumu vienlaikus visiem atlasītajiem kandidātiem. Uzaicinājumā norāda 

piedāvājumu iesniegšanas termiņu, ko pasūtītājs nosaka, vienojoties ar visiem 

kandidātiem, bet, ja nevar vienoties, šo termiņu nosaka ne īsāku par 10 dienām. 

Likuma 30.panta trešajā daļā noteikts, ka, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus 

pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām 

prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, 

pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu 

iesniegšanas termiņa beigām. 

Iesniegumu par sarunu procedūras uzaicinājumā iekļautajām prasībām IUB var 

iesniegt ne vēlāk kā četras darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

Saskaņā ar Likuma 62.panta trešo daļu pasūtītājs ar pretendentiem apspriež 

iesniegtos piedāvājumus, lai saskaņotu tos ar prasībām, kas minētas paziņojumā par 

līgumu un citos iepirkuma procedūras dokumentos un izraugās atbilstošāko 

piedāvājumu saskaņā ar iepriekš noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju. Sarunu laikā 

pasūtītājs nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, garantējot visiem 

vienādu piekļuvi informācijai par iepirkumu, neradot kādam no pretendentam 

labvēlīgākus apstākļus labāka piedāvājuma sagatavošanai 

Likums detalizēti nenosaka sarunu procedūras norisi, tādēļ ieteicams 

uzaicinājumā uz sarunām aprakstīt sarunu norises kārtību, piemēram, galvenos 

apspriežamos piedāvājuma aspektus, plānoto sarunu kārtu skaitu. Pēc sarunu 

pabeigšanas iepirkuma komisija salīdzina piedāvājumus un izvēlas vai nu piedāvājumu 

ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši paziņojumā 

par līgumu norādītajam piedāvājuma izvēles kritērijam. 

Likuma 32.panta otrā daļa paredz, ka pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus 

informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma 

vai vispārīgās vienošanās slēgšanu.  
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Pasūtītājs paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto 

vispārīgās vienošanās dalībnieku nosaukumus, norādot: 

 noraidītajam pretendentam tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus, bet 

Likuma 17.panta piektajā un sestajā daļā noteiktajos gadījumos pamato lēmumu 

par neatbilstību ekvivalencei vai lēmumu par attiecīgā piedāvājuma neatbilstību 

funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām 

 pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma 

raksturojumu un nosacītās priekšrocības, ja par piedāvājuma izvēles kritēriju 

noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

 termiņu, kādā pretendents, ievērojot Likuma 83.panta otrās daļas 1. vai 2.punktā 

noteikto termiņu, var iesniegt IUB iesniegumu par iepirkuma procedūras 

pārkāpumiem 

Saskaņā ar Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar Likuma 

32.panta otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras 

rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

noslēgšanu. Ja konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi vai 

pieteikumi vai pasūtītājs pieņem lēmumu par procedūras pārtraukšanu, paziņojumu par 

grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniedz publicēšanai 

triju darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras 

izbeigšanu vai pārtraukšanu. Likuma 27.panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz 

iepirkuma līgumiem, kas tiek noslēgti vispārīgās vienošanās ietvaros.  

paziņojums par 

iepirkuma 

procedūras 

rezultātiem 

Pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju 

darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā 

Likuma 32.panta otro daļu iesniedz publicēšanai 

paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja 

pieņemts lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās 

vienošanās noslēgšanu. 

paziņojums par 

grozījumiem, 

iepirkuma 

procedūras 

izbeigšanu vai 

pārtraukšanu 

Ja iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, 

pasūtītājs saskaņā ar Likuma 26.panta ceturto daļu 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc 

Likuma 32.panta trešajā daļā minētās informācijas 

nosūtīšanas kandidātiem vai pretendentiem iesniedz 

publicēšanai paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma 

procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.  

Likuma 67.panta ceturtā daļa paredz, ka iepirkuma līgumu vai vispārīgo 

vienošanos slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa 

beigām, ja IUB nav šā Likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par 

iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Savukārt Likuma 67.panta 5.
1
daļa nosaka, ka, ja 

nogaidīšanas termiņa pēdējā diena ir darbdiena, pirms kuras bijusi brīvdiena vai svētku 

diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu. 

 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p32
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Nogaidīšanas termiņš ir: 

 10 dienas pēc dienas, kad Likuma 32.panta otrajā daļā minētā informācija nosūtīta 

visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko 

parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;  

 15 dienas pēc Likuma 32.panta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas dienas, 

ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.  

Iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos var slēgt, neievērojot 67.panta 

ceturto daļu, ja vienīgajam pretendentam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un nav 

kandidātu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu šā likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā. 

Pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa saīsināšana, ja pasūtītājs 

piemēro sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu (Likuma 

62.pants), ja galējas nepieciešamības dēļ nav iespējams ievērot Likumā noteiktos 

pieteikumu iesniegšanas termiņus. 

Likuma 29.panta trīspadsmitā daļa noteic, ka gadījumā, ja pasūtītājs piemēro 

sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu (Likuma 62.pants) un, ja 

galējas nepieciešamības dēļ nav iespējams ievērot Likumā noteiktos pieteikumu 

iesniegšanas termiņus, pasūtītājs var noteikt termiņu pieteikumu iesniegšanai, kas 

nedrīkst būt īsāks par 10 dienām no dienas, kad paziņojums par līgumu publicēts 

IUB mājaslapā internetā vai nosūtīts publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajam 

Vēstnesim, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko 

saņemšanas sistēmu.  

Paātrinātas sarunu procedūras gadījumā paziņojuma veidlapā jānorāda 

pieteikumu iesniegšanas termiņu saīsināšanas pamatojums. Tā kā pamatojums nav 

jāsaskaņo ar IUB, pasūtītājs pilnībā uzņemas atbildību par paātrinātas procedūras 

izvēles pamatotību.  

  

http://likumi.lv/doc.php?id=133536#p83
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Sarunu procedūras piemērošana, 

nepublicējot paziņojumu par līgumu  

Saskaņā ar Likuma 64.pantu, ja pasūtītājs izvēlas piemērot sarunu procedūru 

saskaņā ar Likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, otrās daļas 1. un 2.punktu, kā 

arī ceturto daļu, tas pirms šīs procedūras piemērošanas nosūta IUB sarunu procedūras 

izvēles pamatojumu, kas triju darbdienu laikā no saņemšanas dienas to izvērtē un 

nosūta pasūtītājam rakstveida atbildi, vai ir atļauts piemērot sarunu procedūru. 

Ja pasūtītājs izvēlas piemērot sarunu procedūru saskaņā ar Likuma 63.panta 

pirmās daļas 1. un 3.punktu, otrās daļas 3. un 4.punktu, kā arī trešo daļu, nav 

nepieciešama IUB atļauja minēto sarunu procedūru piemērošanai – pasūtītājs pats 

izvērtē situācijas atbilstību faktiskajiem apstākļiem, saglabājot pierādījumus. 

Saskaņā ar Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pretendenta/-u informēšanas saskaņā ar Likuma 

32.panta otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras 

rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

noslēgšanu. 

Atbilstoši Likuma 67.panta sestās daļas 3.punktam, ja tiek piemērota sarunu 

procedūra saskaņā ar šā likuma 63.pantu, nepublicējot paziņojumu par līgumu, 

pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos, neievērojot 

nogaidīšanas termiņu. 

IUB sarunu procedūras saskaņo, ņemot vērā pasūtītāja sniegto informāciju, par 

kuras pareizību atbild pasūtītājs. Saskaņā ar Likuma XII
1
 nodaļas noteikumiem citiem 

ieinteresētajiem piegādātājiem pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, ja tie uzskata, ka 

sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ir piemērota 

nepamatoti, ir tiesības iesniegt Administratīvajā rajona tiesā pieteikumu par noslēgtā 

iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, tā noteikumu grozīšanu vai atcelšanu vai 

līguma termiņa saīsināšanu.  

Saskaņā ar Likuma 27.
1 

panta pirmo daļu pasūtītājs var iesniegt publicēšanai 

brīvprātīgu paziņojumu par šī iepirkuma rezultātiem. Minētā paziņojuma 

publicēšana, ja vienlaikus tiek ievērots arī nogaidīšanas termiņš iepirkuma līguma 

slēgšanai, ļauj ieinteresētajām personām IUB apstrīdēt tāda iepirkuma pamatotību, kas 

pasūtītāja kļūdas dēļ veikts, nepiemērojot atbilstošu iepirkuma procedūru un 

nepublicējot paziņojumu par līgumu. Pasūtītājam publicējot brīvprātīgā paziņojumu un 

vienlaikus ievērojot nogaidīšanas termiņu, Administratīvā rajona tiesa nevarēs pieņemt 

lēmumu par noslēgtā iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, tā noteikumu 

grozīšanu vai atcelšanu vai līguma termiņa saīsināšanu. 

Likuma, 39.¹ panta piektās daļas 3.punktā noteikts, ka pasūtītājs pārbaudi par šā 

panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību 

sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, veic attiecībā uz katru 

pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.  

Ja pasūtītājs piemēro sarunu procedūru saskaņā ar Likuma 63.panta pirmās daļas 

2. vai 3.punktu, otro daļu vai ceturtās daļas 1.punktu, tas savā mājaslapā internetā 

ievieto sarunu procedūras izvēles pamatojumu ne vēlāk par dienu (vēlākais, tajā 

pašā dienā), kad piegādātājiem nosūtīts uzaicinājums piedalīties sarunās.  
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63.panta pirmās daļas 1.punkts 

Publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var 

piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja iepriekš 

izsludinātam atklātam, slēgtam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi 

kandidātu atlasei. Šajā gadījumā pasūtītājs nav tiesīgs būtiski mainīt iepriekš 

izsludinātā atklātā vai slēgtā konkursā paredzētās līguma izpildei nepieciešamās 

prasības. Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma pasūtītājs nosūta tai ziņojumu. 

 

Pierādījumi sarunu procedūras izvēles pamatotībai: 

1. Iepriekš izsludinātajā atklātajā vai slēgtajā konkursā nav saņemts neviens 

piedāvājums vai slēgtajā konkursā – neviens pieteikums par piedalīšanos slēgta 

konkursa kandidātu atlasē; 

2. Par iepriekš izsludinātā atklātā vai slēgtā konkursa rezultātiem Likuma 28.pantā 

noteiktajā kārtībā publicēts paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras 

izbeigšanu vai pārtraukšanu, kurā norādīts, ka iepirkums izbeigts saskaņā ar PIL 

38.panta pirmo daļu – iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai pieteikumi; 

3. Sarunu procedūrā apspriežamie līguma noteikumi būtiski neatšķirsies no 

iepriekš izsludinātajā attiecīgajā iepirkuma procedūrā paredzētajām līguma 

izpildei nepieciešamajām prasībām (t.i., netiks grozīti, piemēram, finansiālie 

nosacījumi, līguma izpildes termiņš, tehniskās specifikācijas, kvalifikācijas 

prasības). 

 

Sarunu procedūras izvēle nav jāsaskaņo ar IUB. Pasūtītājam jāsaglabā 

pierādījumi, kas apliecina, ka sarunu procedūra piemērota atbilstoši Likumā 

noteiktajam pamatojumam. 

Saskaņā ar Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar Likuma 

32.panta otro daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras 

rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās 

noslēgšanu. 
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63.panta pirmās daļas 2.punkts 

Publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var 

piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku 

vai māksliniecisku iemeslu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību 

aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju. 

 

Šis ir ļoti šauri interpretējams sarunu procedūras izvēles pamatojums un ir 

piemērojams tikai gadījumos, kad vienlaikus izpildās abi nosacījumi:  

a) precēm, pakalpojumiem vai būvdarbiem piemīt īpašas tehniskas vai 

mākslinieciskas iezīmes, vai to izpildītājam ir izņēmuma tiesības tos piedāvāt 

un 

b) konkrēto līgumu var izpildīt tikai viens piegādātājs, t.i., šim produktam nav 

konkurences tirgū. 

Pārliecinošākais pamatojums sarunu procedūras izvēlei ir piegādātāja 

izņēmuma tiesības piegādāt attiecīgo preci, sniegt attiecīgos pakalpojumus vai veikt 

attiecīgos būvdarbus, argumentējot to ar ticamiem un objektīviem pierādījumiem, 

turklāt pasūtītājam jāspēj pamatot, kādēļ tam nepieciešamo vajadzību var nodrošināt 

tikai konkrētā prece vai pakalpojums, vai būvdarbu veikšana. 

Pasūtītājam ir jāorganizē iepirkuma procedūra, lai salīdzinātu piedāvājumus, ja 

vajadzību konkurences apstākļos var nodrošināt vismaz divi piegādātāji. 

 

Sarunu procedūras piemērošanai nav pamata gadījumos, kad izņēmuma 

tiesības sniegt attiecīgo pakalpojumu ir noteiktas vairākiem piegādātājiem vai kad tās 

bez īpašām grūtībām var tikt noteiktas arī citai personai. EKT 1994.gada 3.maija lietā 

C-328/92 Komisija/Spānija (17.punkts) par farmācijas preču piegādi norādījusi, ka 

atsauce uz izņēmuma tiesībām nav pietiekama, lai pamatotu atkāpi no direktīvā 

noteiktajām procedūrām, ir jāizpildās arī otrajam nosacījumam, t.i., ir tikai viens 

piegādātājs, kas ir spējīgs ražot vai piegādāt attiecīgo preci. Piemēram, tēlniecības 

darba autoram ir izņēmuma tiesības veikt sava darba remontu vai pārveidošanu, taču 

tam nav vienīgajam izņēmuma tiesības izgatavot attiecīgās skulptūras fotogrāfijas, ja 

šīs tiesības ir nodotas arī citai personai. 

Savukārt sarunu procedūras piemērošanas gadījumi, pamatojoties uz 

tehniskajiem vai mākslinieciskajiem apsvērumiem, ir interpretējami īpaši šauri. 

Piemēram: pašvaldība ir pasūtījusi autoram skulptūru. Vēlāk pašvaldība izlemj, ka 

nepieciešams otrs mākslas darbs, kas veidotu vienotu māksliniecisku kompozīciju ar 

pirmo skulptūru („skulptūru pāris”). Šajā gadījumā ir svarīgi pierādīt objektīvos 

iemeslus, kuru dēļ jaunās skulptūras izveidošana nevar tikt nodota citam 

māksliniekam. 
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Pierādījumi sarunu procedūras izvēles pamatotībai, kas jāiekļauj IUB 

nosūtītajā sarunu procedūras izvēles pamatojumā: 

1. Ja pasūtītājs atsaucas uz piegādātāja izņēmuma tiesībām, pamatojumā jāiekļauj 

pierādījumi (piemēram, līgumu, licenču vai citu dokumentu kopijas), kas apliecina 

šīs izņēmuma tiesības, kā arī detalizēts pamatojums tam, kāpēc attiecīgo līgumu 

var izpildīt tikai šis vienīgais piegādātājs; 

2. Ja pasūtītājs atsaucas uz tehniskajiem vai mākslinieciskajiem iemesliem, 

pamatojumā ļoti precīzi un konkrēti jānorāda nepieciešamajam iepirkuma 

priekšmetam piemītošās īpašās tehniskās vai mākslinieciskās īpašības, kā arī 

jāsniedz pierādījumi tam, ka attiecīgās preces piegādāt, pakalpojumus sniegt vai 

būvdarbus veikt spēj tikai konkrētais norādītais piegādātājs; 

3. Pasūtītājam pamatojumā jānorāda paredzamās līgumcenas apjoms. Nav pieļaujama 

situācija, piemēram, ka projektēšanas līgums noslēgts par 3999,99 euro vai arī 

iepirkums tiek veikts saskaņā ar Likuma 8.² pantu, bet sarunu procedūras izvēles 

pamatojumā par autoruzraudzības pakalpojumiem, ņemot vērā projekta autora 

izņēmuma tiesības, tiek norādīta summa, kas sasniedz 42 000,00 euro. IUB 

nenoliedz tehniskā projekta autora tiesības nodrošināt tehniskā projekta 

autoruzraudzību, kā arī citos līdzīgos gadījumos nenoliedz autortiesību esamību, un 

līdz ar to izveidojušos apstākļu formālu atbilstību Likuma 63.panta pirmās daļas 

2.punktam, tomēr uzskata, ka iepriekš minētā situācija, izvēloties projektētāju bez 

Likuma piemērošanas vai piemērojot Likuma 8.² pantu, lai arī kopā ar nesamērīgi 

augstām autoruzraudzības izmaksām tiek sasniegts iepirkuma procedūru 

piemērošanas slieksnis, liecina par izvairīšanos no Likumā noteikto iepirkuma 

procedūru piemērošanas.  

 

Atbilstoši Likuma 63.panta piektajai daļai pasūtītājam savā mājaslapā internetā 

jāievieto sarunu procedūras izvēles pamatojums ne vēlāk par dienu, kad piegādātājam 

nosūtīts uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, tajā pašā dienā). Saskaņā ar 

Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju 

darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas saskaņā ar Likuma 32.panta otro daļu 

iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts 

lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. 
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63.panta pirmās daļas 3.punkts  

Publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var 

piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja 

pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā 

steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai sarunu 

procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu. Minētie apstākļi, kas pamato 

ārkārtas situāciju, nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja darbības. 

Lai sarunu procedūras izvēle būtu pamatota, nepietiek konstatēt faktu, ka laika 

trūkuma dēļ nav iespējams piemērot Likumā noteiktās iepirkuma procedūras (atklātu 

vai slēgtu konkursu vai sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu), 

pasūtītājam jāspēj pierādīt, ka attiecīgā situācija izveidojusies no pasūtītāja neatkarīgu 

un objektīvi neparedzamu apstākļu dēļ (EKT 1992.gada 18.marta spriedums lietā C-

24/91 Komisija/Spānija, 13.punkts; 1993.gada 2.augusta spriedums lietā C-107/92 

Komisija/Itālija, 12.punkts). Par neparedzamiem ārkārtas apstākļiem uzskatāmi 

apstākļi, kuri iziet ārpus normālas ekonomiskās un sociālās situācijas robežām 

(piemēram, avārijas vai dabas katastrofas) un kuru dēļ radusies neatliekama 

nepieciešamība veikt iepirkumus neparedzamo ārkārtas apstākļu izraisīto seku 

novēršanai.  

Sarunu procedūra piemērojama nekavējoties – uzreiz pēc neparedzamo ārkārtas 

apstākļu iestāšanās. Nav pamatota sarunu procedūras piemērošana, atsaucoties uz 

neparedzamiem ārkārtas apstākļiem, piemēram, tādas ugunsgrēkā cietušas ēkas 

atjaunošanai, kurā ugunsgrēks noticis pirms gada.  

Sarunu procedūra piemērojama, lai nopirktu tikai tādas preces, pakalpojumus 

vai būvdarbus un tādu to apjomu, kas tieši nepieciešams ārkārtas situācijas novēršanai.  

Piemēri: 

1. Atsauce uz ārkārtas apstākļiem ir attaisnojama gadījumos, kad ārstniecības 

iestādei jāiepērk medikamenti, kas neatliekami nepieciešami pacientam, tomēr 

šādu iepirkuma kārtību nevar attiecināt uz visiem medikamentu iepirkumiem 

vispār (EKT 1994.gada 3.maija spriedums lietā C-328/92 Komisija/Spānija, 

18.punkts). 

2. Ja nepieciešams veikt pavasara vētrā bojātas jumta konstrukcijas nostiprināšanu, 

lai nepieļautu ēkas vēl lielākus bojājumus laikā, kamēr tiks izstrādāts jumta 

atjaunošanas tehniskais projekts un sākti jumta būvdarbi, pasūtītājs sarunu 

procedūru var piemērot tikai jumta pagaidu pārseguma izveidošanai, bet ne 

jumta pārseguma tehniskā projekta un būvdarbu iepirkumam.  

3. Ja pasūtītājs ilgstošas projekta saskaņošanas dēļ nav savlaicīgi izziņojis sociālās 

mājas projektēšanas un būvdarbu iepirkumu, sarunu procedūras piemērošana, 

atsaucoties uz laika trūkumu, šim iepirkumam nav tiesiska, jo laika trūkuma 

iemesli ir pasūtītāja darbības slikta plānošana un organizēšana.  

4. Ja piegādātājs vienpusēji lauž pārtikas piegādes līgumu pirms līguma termiņa 

beigām, pasūtītājs var izmantot sarunu procedūru tāda pārtikas preču apjoma 

iepirkumam, kas atbilst minimālajam termiņam, kurā var tikt organizēta jauna 

pārtikas produktu iepirkuma procedūra.  
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Sarunu procedūra nav piemērojama, lai iepirktu preču apjomu laika periodam, 

kas pārsniedz attiecīgās iepirkuma procedūras organizēšanai objektīvi nepieciešamo 

termiņu.  

 

Pasūtītājam jāņem vērā, ka nav tiesiska sarunu procedūras piemērošana, 

atsaucoties uz neparedzamiem ārkārtas apstākļiem, papildu pakalpojumu vai būvdarbu 

iepirkumam no sākotnējā līguma izpildītāja, ja vienīgais pamatojums sarunu 

procedūras piemērošanai ir apstāklis, ka attiecībā uz nepieciešamajiem papildu 

pakalpojumiem vai būvdarbiem neizpildās Likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta 

nosacījumi un nav saņemta IUB atļauja sarunu procedūras piemērošanai saskaņā ar 

minēto Likuma pantu. 

Sarunu procedūras izvēle nav jāsaskaņo ar IUB. Pasūtītājam jāsaglabā 

pierādījumi sarunu procedūras izvēles pamatotībai (piemēram, akti, ziņojumi, 

ekspertu atzinumi par avāriju vai dabas katastrofu radītajām sekām, lēmumi, rīkojumi, 

protokoli, kas apliecina tos no pasūtītāja darbības neatkarīgos ārkārtas apstākļus, kurus 

pasūtītājs objektīvi nevarēja paredzēt un kuru dēļ radusies konkrētā nepieciešamība 

veikt steidzamu iepirkumu, neievērojot Likumā noteiktās procedūras un termiņus).  

Tādi apstākļi, kā nepieciešamība apgūt piešķirto finansējumu vai izpildīt līgumu 

līdz noteiktam termiņam, nav uzskatāmi par attaisnojumu sarunu procedūras 

piemērošanai. 

 

Atbilstoši Likuma 63.panta piektajai daļai pasūtītājam savā mājaslapā internetā 

jāievieto sarunu procedūras izvēles pamatojums ne vēlāk par dienu, kad piegādātājam 

nosūtīts uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, tajā pašā dienā). Saskaņā ar 

Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju 

darbdienu laikā pēc pretendenta/-u informēšanas saskaņā ar Likuma 32.panta otro 

daļu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja 

pieņemts lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. 
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63.panta otrās daļas 1.punkts  

Publiskiem piegādes līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, 

iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja nepieciešamās preces ir īpaši 

izgatavotas izpētei un izmēģinājumiem. Šī norma neattiecas uz preču ražošanu to 

noieta izpētei vai izpētes un izmēģinājumu izmaksu segšanai. 

 

Sarunu procedūra piemērojama tikai piegāžu līgumu piešķiršanai. 

Pasūtītājam jāiesniedz IUB pierādījumi, ka attiecīgās preces nepieciešams īpaši 

izgatavot, ka to var veikt tikai noteikts piegādātājs (vai piegādātāji) un ka preces tiks 

izmantotas pētījumu un izmēģinājumu vajadzībām. 

 

Atbilstoši Likuma 63.panta piektajai daļai pasūtītājam savā mājaslapā internetā 

jāievieto sarunu procedūras izvēles pamatojums ne vēlāk par dienu, kad piegādātājam 

nosūtīts uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, tajā pašā dienā). Saskaņā ar 

Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju 

darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas saskaņā ar Likuma 32.panta otro daļu 

iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts 

lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. 

 

63.panta otrās daļas 2.punkts 

Publiskiem piegādes līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, 

iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja pasūtītājam nepieciešamas papildu 

piegādes no sākotnējā preču piegādātāja (ražotāja), lai papildinātu vai daļēji nomainītu 

tā rīcībā jau esošās preces vai iekārtas, jo, izvēloties citu preču piegādātāju (ražotāju), 

pasūtītājam vajadzētu iepirkt preces, kuras tehniski atšķirtos no tā rīcībā jau esošajām 

precēm, un šāda atšķirība radītu ar preču vai iekārtu uzturēšanu un ekspluatāciju 

saistītas grūtības. Šāda līguma, kā arī atkārtotu līgumu darbības termiņš nedrīkst 

pārsniegt trīs gadus.  

 

Sarunu procedūra piemērojama tikai piegāžu līgumu piešķiršanai. 

Par piegāžu līgumiem uzskatāmi arī gatavu programmatūras pakotņu piegādes 

līgumi. Tomēr, ja pasūtītājam nepieciešama programmatūras pakotņu piegāde un 

pielāgošana pasūtītāja vajadzībām, minētais līgums būs uzskatāms par piegāžu līgumu, 

ja programmatūras pakotnes cena būs lielāka par pielāgošanas pakalpojuma izmaksām. 

Pretējā gadījumā minētais līgums būs uzskatāms par pakalpojumu līgumu un uz to 

nebūs attiecināma sarunu procedūra saskaņā ar Likuma 63.pantā otrās daļas 2.punktu.  

 

Pierādījumi sarunu procedūras izvēles pamatotībai, kas jāiekļauj IUB 

nosūtītajā sarunu procedūras izvēles pamatojumā: 

1. Pasūtītājam pamatojumā jāpierāda, ka preces tiek iepirktas ar mērķi papildināt vai 

daļēji nomainīt tā rīcībā jau esošas konkrētas preces. 
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2. Jānorāda tie preces raksturojošie tehniskie apstākļi, kuru dēļ nav iespējams iepirkt 

preces no cita piegādātāja – pamatojums preču tehniskai nesavietojamībai vai tam, 

ka preču iepirkums no cita piegādātāja varētu radīt nesamērīgas grūtības pasūtītāja 

rīcībā esošo preču ekspluatācijā vai uzturēšanā. Jēdziens „nesamērīgas grūtības” 

interpretējams ļoti šauri.  

3. Jāiekļauj pierādījumi tam, ka attiecīgās preces tirgū piedāvā tikai sākotnējais 

piegādātājs. 

Sarunu procedūras izvēle būs nepamatota, ja pasūtītājam nepieciešamās 

preces tirgū piegādā ne tikai sākotnējais piegādātājs, bet arī citi piegādātāji. 

Atbilstoši Likuma 63.panta piektajai daļai pasūtītājam savā mājaslapā internetā 

jāievieto sarunu procedūras izvēles pamatojums ne vēlāk par dienu, kad piegādātājam 

nosūtīts uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, tajā pašā dienā). Saskaņā ar 

Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju 

darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas saskaņā ar Likuma 32.panta otro daļu 

iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts 

lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. 

 

63.panta otrās daļas 3.punkts 

Publiskiem piegādes līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, 

iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja līguma priekšmets ir tādu preču 

piegāde, kuras tiek kotētas un kuras pasūtītājs pērk preču biržā. 

Sarunu procedūra piemērojama tikai preču biržā kotētu preču 

iepirkumam par biržas cenu.
 1

  

Sarunu procedūras izvēle nav jāsaskaņo ar IUB. Pasūtītājam jāsaglabā 

pierādījumi, kas apliecina, ka sarunu procedūra piemērota atbilstoši Likumā 

noteiktajam pamatojumam. 

 

Atbilstoši Likuma 63.panta piektajai daļai pasūtītājam savā mājaslapā internetā 

jāievieto sarunu procedūras izvēles pamatojums ne vēlāk par dienu, kad piegādātājam 

nosūtīts uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, tajā pašā dienā). Saskaņā ar 

Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju 

darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas saskaņā ar Likuma 32.panta otro daļu 

iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts 

lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. 

 

                                                 

1  Birža ir akciju sabiedrība, kas veicina tirdzniecību ar precēm, finanšu instrumentiem, valūtu un 

nekustamo īpašumu (pirkšanu-pārdošanu), rīkojot publiskas izsoles, kurās piedalās biržā reģistrētie brokeri. 

Preču birža ir birža, kurā notiek darījumu slēgšana par precēm (aizstājamām lietām) pēc to paraugiem vai 

aprakstiem un standartiem. Kotēšana ir process, kura gaitā īpaša biržas izpildinstitūcija (parasti kotācijas 

komisija) nosaka un publicē biržas biļetenos preču vai finanšu instrumentu cenas un ārvalstu valūtas kursu. 
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63.panta otrās daļas 4.punkts 

Publiskiem piegādes līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, 

iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja ir iespēja iepirkt preces ar īpaši 

izdevīgiem noteikumiem no preču piegādātāja, kurš, izbeidzot savu komercdarbību, 

rīko izpārdošanu, vai no likvidatoriem vai administratoriem, kuri rīko bankrotējuša 

komersanta mantas izpārdošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

 

Sarunu procedūra piemērojama tikai preču iepirkumiem 

- no preču piegādātāja, kas rīko preču izpārdošanu, izbeidzot savu 

komercdarbību, 

vai 

- no administratoriem vai likvidatoriem, kuri rīko bankrotējuša komersanta 

mantas izpārdošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem 

pie nosacījuma, ka preces iespējams iepirkt ar īpaši izdevīgiem 

noteikumiem. 

Sarunu procedūras izvēle nav jāsaskaņo ar IUB. Pasūtītājam jāsaglabā 

pierādījumi, kas apliecina, ka sarunu procedūra piemērota atbilstoši Likumā 

noteiktajam pamatojumam.  

 

Atbilstoši Likuma 63.panta piektajai daļai pasūtītājam savā mājaslapā internetā 

jāievieto sarunu procedūras izvēles pamatojums ne vēlāk par dienu, kad piegādātājam 

nosūtīts uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, tajā pašā dienā). Saskaņā ar 

Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju 

darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas saskaņā ar Likuma 32.panta otro daļu 

iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts 

lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. 

 

Pasūtītājam jāņem vērā arī Likuma 39.¹ panta trešajā daļā noteiktais, ka, ja 

pasūtītājs saskaņā ar šā likuma 63.panta otrās daļas 4.punktu piemēro sarunu 

procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, tas nepiemēro šā panta 

pirmās daļas 4.punktu, t.i., neizslēdz kandidātu vai pretendentu, ja tam ir 

pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai 

pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai 

pretendenta bankrotu vai kandidāts vai pretendents tiek likvidēts. 
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63.panta trešā daļa 

Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par 

līgumu, publiskiem pakalpojumu līgumiem, ko slēdz ar metu konkursa uzvarētāju vai 

kādu no uzvarētājiem, ja metu konkurss rīkots saskaņā ar Likuma prasībām. Ja metu 

konkursā noteikti vairāki uzvarētāji, visus uzvarētājus uzaicina uz sarunām. 

Sarunu procedūra piemērojama tikai pakalpojumu līgumu noslēgšanai. 

Norādām, ka kvalifikācijas prasības pasūtītājs izvērtē sarunu procedūras laikā, 

jo metu konkurss neparedz kvalifikācijas prasību vērtēšanu. Tādējādi uz konkrēto 

sarunu procedūru iesakām aicināt vairākus metu konkursa uzvarētājus. 

 

Nosacījumi sarunu procedūras piemērošanai: 

1. Metu konkurss organizēts saskaņā ar Likuma X nodaļu, publicējot paziņojumu par 

metu konkursu saskaņā ar Likuma 28.pantu. 

2. Paziņojumā par metu konkursu un metu konkursa nolikumā norādīts, ka 

pakalpojumu līgums ar metu konkursa uzvarētāju (uzvarētājiem) tiks slēgts.  

3. Uz sarunu procedūru uzaicināmo uzvarētāju skaits norādīts metu konkursa 

nolikumā.  

4. Metu konkursa paredzamā līgumcena noteikta, ņemot vērā visu godalgu un 

maksājumu kopējo apjomu (ja tādas bijušas noteiktas), kā arī sarunu procedūras 

rezultātā noslēdzamā publiskā pakalpojumu līguma paredzamo līgumcenu. 

Sarunu procedūras izvēle nav jāsaskaņo ar IUB. Pasūtītājam jāsaglabā 

pierādījumi, kas apliecina, ka sarunu procedūra piemērota atbilstoši Likumā 

noteiktajam pamatojumam. 
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63.panta ceturtās daļas 1.punkts  

Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par 

līgumu, publiskiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem, ja pasūtītājam ir 

nepieciešami papildu būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā 

vai būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami 

iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek ievēroti šādi nosacījumi: 

a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no 

iepriekš noslēgtā līguma līgumcenas, 

b) nepieciešamos papildu būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz iepriekš 

noslēgtā līguma izpildītājs, 

c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt 

no iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem, neradot 

ievērojamas grūtības pasūtītājam, vai arī papildu būvdarbi vai pakalpojumi ir būtiski 

nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā 

līgumā paredzēto būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas. 

Lai sarunu procedūras izvēles pamatojums būtu atbilstošs, pasūtītājam jāspēj 

pierādīt atbilstība visiem Likumā noteiktajiem nosacījumiem vienlaicīgi: 

1) kādu pasūtītājam objektīvi iepriekš neparedzamu apstākļu
2  

dēļ nepieciešamie 

papildu pakalpojumi vai papildu būvdarbi nav tikuši iekļauti sākotnējā līgumā; 

šie apstākļi nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja, piemēram, no pasūtītāja 

nepietiekami operatīvas rīcības (skat. EKT 1988.gada 27.septembra spriedums 

lietā C-194/88 R Komisija/Itālija). Saskaņojot sarunu procedūras piemērošanu 

tiek izvērtēts, ko pasūtītājam vajadzēja paredzēt, nevis ko viņš faktiski paredzēja;  

  

Par neparedzamiem apstākļiem nav uzskatāmi: 

 apstākļi, kurus pasūtītājam bija jāparedz (piemēram, nepieciešamība labiekārtot 

teritoriju, ierīkot piebraucamos ceļus); 

 pasūtītāja vajadzības maiņa (piemēram, vēlme mainīt telpu plānojumu vai ēkas 

pielietojumu); 

 ietaupīti finanšu līdzekļi (izremontēsim vēl kaut ko, jo nauda ir!); 

 nepieciešamība pabeigt būvdarbus līdz noteiktam datumam. 

 

2) ka papildus darbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no sākotnējā līguma 

bez nesamērīgām grūtībām („nesamērīgas grūtības” jāinterpretē šauri, 

piemēram, darbi jāveic tai pašā būvlaukumā, kur jau strādā būvuzņēmējs un 

uzņēmēja nomaiņa būtu ļoti apgrūtinoša un dārga) 

                                                 

2  Apstākļi, kas var tikt kvalificēti kā neparedzami:  

- slikti laika apstākļi, avārijas, katastrofas u.tml.; 

- apstākļi, ko izraisījušas trešās personas, piemēram, jaunas prasības tiesību aktu ieviešanas rezultātā; 

- tehniskas dabas apstākļi: grunts sastāvs, pazemes avoti, zinātnisko pētījumu rezultātā noteiktas 

stingrākas drošības prasības u.tml. 
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vai 

darbus var nodalīt, bet tie ir nepieciešami sākotnējā līguma pabeigšanai 

(piemēram, līguma izpildes laikā negaidīts nogruvums rada nepieciešamību pēc 

nogruvuma novākšanas darbiem, kas nebija paredzēti sākotnējā līgumā, bet bez tiem 

nav iespējams izpildīt sākotnējo līgumu); 

3) ka papildu darbu līgumcena nepārsniedz 50% no sākotnējā līguma cenas. Tā ir 

kopējā papildu darbu līgumcenu summa: piemēram, ja pasūtītājs jau ir 

piemērojis sarunu procedūru, lai noslēgtu līgumu par papildu darbiem, kuru 

līgumcena ir 20% no sākotnējā līguma cenas, atkārtotā sarunu procedūrā 

pasūtītājs nav tiesīgs slēgt līgumu par lielāku summu kā 30% no sākotnējā 

līguma cenas. 

Atbilstoši Likuma 63.panta piektajai daļai pasūtītājam savā mājaslapā internetā 

jāievieto sarunu procedūras izvēles pamatojums ne vēlāk par dienu, kad piegādātājam 

nosūtīts uzaicinājums piedalīties sarunās (vēlākais, tajā pašā dienā). Saskaņā ar 

Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju 

darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas saskaņā ar Likuma 32.panta otro daļu 

iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts 

lēmums par iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu. 
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63.panta ceturtās daļas 2.punkts  

Pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par 

līgumu, publiskiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem, ja līguma priekšmets ir 

atkārtota iepriekš noslēgtajā līgumā paredzēto būvdarbu veikšana vai pakalpojumu 

sniegšana, kas tiek uzticēta šā līguma izpildītājam, un atkārtoti nepieciešamie būvdarbi 

vai pakalpojumi atbilst iepriekš noslēgtā līguma pamatā esošajam projektam. Šis 

nosacījums attiecas uz gadījumiem, kad pasūtītājs, izsludinot iepirkuma procedūru 

paziņojumā par līgumu pirmajam projektam un nosakot paredzamo līgumcenu, ir 

paredzējis atkārtotu līgumu slēgšanu un kopējo būvdarbu vai pakalpojumu paredzamo 

vērtību
3

. Sarunu procedūru var piemērot triju gadu laikā no sākotnējā līguma 

noslēgšanas. 

Sarunu procedūra netiks atļauta, ja, izziņojot sākotnējo pakalpojumu vai 

būvdarbu iepirkumu, paziņojumā par līgumu nav norādīts, ka tiks slēgts 

atkārtots līgums (vai līgumi).  

 

Pierādījumi sarunu procedūras izvēles pamatotībai, kas jāiekļauj IUB 

nosūtītajā sarunu procedūras izvēles pamatojumā: 

1) Sākotnējā līguma pamatā esošā pakalpojumu vai būvdarbu projekta īss apraksts 

un izpildītājs. 

2) Atkārtotā pakalpojumu līguma vai būvdarbu līguma apraksts un pierādījumi tā 

saistībai ar sākotnējā līguma pamatā esošo projektu, no kā būtu secināms, ka 

tiks veikti atkārtoti būvdarbi vai pakalpojumi, proti, tādi būvdarbi vai 

pakalpojumi, par ko ir bijis sākotnējais iepirkums. 

3) Sākotnējā iepirkuma paredzamās līgumcenas aprēķins, kas pierāda, ka 

paredzamā līgumcena ir noteikta, ņemot vērā gan sākotnējā līguma, gan 

atkārtoto līgumu cenu. 

4) Sākotnējā līguma noslēgšanas datums. Sarunu procedūra piemērojama ne 

vēlāk kā trīs gadus pēc sākotnējā līguma noslēgšanas.  

Skaidrojot, kāpēc termiņa sākuma punkts ir sākotnējā līguma noslēgšana EKT 

2004.gada 14.septembra spriedumā lietā C-385/02 Komisija/Itālija (37., 38.punkts) 

norāda, ka, tā kā sarunu procedūra ir piemērošanas pamatojums jāinterpretē šauri, 

jādod priekšroka tādai interpretācijai, kas samazina, nevis paplašina laika periodu, uz 

kuru attiecas izņēmums. Tas ir sasniedzams, ja par sākuma datumu izvēlas datumu, 

kurā līgums ir noslēgts, nevis vēlāku datumu, kurā pabeigta līguma izpilde. No otras 

puses, valsts iepirkuma procedūrās vēlamā tiesiskā drošība pieprasa, lai attiecīgā 

perioda sākuma datums tiktu definēts noteiktā un objektīvā veidā. Līguma noslēgšanas 

datums ir skaidri noteikts un nemainīgs, turpretī par līguma izpildes datumiem var 

uzskatīt vairākus datumus, un tas rada zināmu neskaidrību. Turklāt līguma izpildes 

datumu, lai cik skaidri definētu, var ar nolūku vai sagadīšanās dēļ mainīt līguma 

izpildes laikā. 

                                                 

3 Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicētajā paziņojumā par līgumu iepirkuma 

procedūrai II iedaļas 2.2) punktā atzīmējot, ka ir iespējami papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iepirkumi 

 


