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Tā pat sva rī gi no rā dīt, ka mi nē ta jiem gro zī ju miem 
ir pa gai du rak sturs un tie ti ka pie ņem ti, lai no vēr stu 
pār kā pu ma pro ce dū ras sāk ša nu pret Lat vi ju un ju ri-
dis kās ne no teik tī bas si tu āci ju līdz brī dim, kad tiks 
ga lī gi sa ska ņots starp vi sām ie in te re sē tā jām pus ēm 
jaun ais Pub lis ko ie pir ku mu li kum pro jekts. Mi nē tais 
li kum pro jekts ir at bal stīts 23. mai ja Mi nis tru ka bi ne-
ta ko mi te jas sē dē, un rak sta sa ga ta vo ša nas lai kā no ris 
li kum pro jek ta re dak ci jas pre ci zē ša na, lai val dī ba va rē-
tu to iz ska tīt un ap spi ri nāt jau 14. jū ni ja sē dē. Tā kā 
Saei ma jū li jā un augus tā būs va sa ras brīv die nās un 
ru dens se si ja sāk sies ti kai sep tem brī, tad li kum pro jek-
ta piln vēr tī ga iz ska tī ša na ag rāk par ru de ni ne sāk sies. 
Šo brīd stei gas ar jaun ā Pub lis ko ie pir ku mu li ku ma 
pie ņem ša nu nav, jo 12. mai ja gro zī ju mi ir ie vie su ši 
vi sus bū tis kā kos di rek tī vas jau ni nā ju mus.

B da ļas ie pir ku mi

Līdz š.g. 20. mai jam pa kal po ju mi ti ka da lī ti di-
vās da ļās – A un B da ļā. Ta gad šāds sa da lī jums ir 
lik vi dēts, un tā vie tā ie pir ku mu pro ce dū ras, ie vē ro jot 
no teik tās lī gum ce nu ro be žas, turp māk at tiek sies uz 
vi siem pa kal po ju miem, kas nav no rā dī ti Pub lis ko ie-
pir ku mu li ku ma 2. pie li ku mā. Sa vu kārt 2. pie li ku mā 
no rā dī tie pa kal po ju mi būs jā iepērk ie pir ku mu pro ce-
dū rā ti kai tad, ja lī gum ce na sa sniegs 750 000 EUR, 
kas Lat vi jas mē ro gā ir lie la sum ma. Pa sū tī tā ji 2. pie-
li ku mā mi nē to pa kal po ju mu lī gu mus līdz mi nē ta jai 
sum mai va rēs pirkt tā dā pa šā at vieg lo tā kār tī bā, kā-
da ie priekš at tie cās uz B da ļas pa kal po ju miem.

Pat la ban li ku ma 2. pie li kums at šķi ras no ie priek šē-
jā B da ļas pa kal po ju mu sa rak sta un at vieg lo tā kār tī ba 
vairs ne at tie cas uz tā diem pa kal po ju miem kā dzelz-
ce ļa trans por ta pa kal po ju mi, ūdens tran spor ta pa kal-
po ju mi, per so nā la mek lē ša nas un no dro ši nā ša nas pa-
kal po ju mi u.c. Tā tad par šo pa kal po ju mu ie pir ku mu 
turp māk būs jā slu di na ie pir ku mu pro ce dū ras.

In ter ešu kon fl ikts

Ar jaun ajiem li ku ma gro zī ju miem ir pa pil di nāts 
to per so nu loks, ku ras ne drīkst būt sais tī tas ar kā du 
pre ten den tu vai kan di dā tu (at ras ties in ter ešu kon-

fl ik ta si tu āci jā). Līdz šim in ter ešu kon fl ik ta no vēr ša-
nas re gu lē jums at tie cās ti kai uz ie pir ku ma ko mi si jas 
lo cek ļiem un pie aici nā ta jiem eks per tiem. Sa vu kārt 
tie sī bu nor mas par in ter ešu kon fl ik ta si tu āci ju no-
vēr ša nu ne at tie cās uz ie pir ku ma do ku men tā ci jas 
(no li kums, teh nis kā spe ci fi  kā ci ja u.c.) au to riem. Nu 
šī si tu āci ja ir la bo ta, un turp māk pre ten den ti un 
kan di dā ti var tikt iz slēg ti, ja, pie mē ram, kon kur sa 
no li ku ma sa ga ta vo tājs būs li ku mā no teik ta jā kār tī-
bā sais tīts ar kā du kon krē tu pre ten den tu.

Iz slēg ša nas no tei ku mi

No š.g. 20. mai ja pre ten den ti un kan di dā ti tiks 
iz slēg ti ne ti kai, pie mē ram, ku ku ļo ša nas no zie gu mu 
vai no zie dzī gi ie gū tu lī dzek ļu le ga li zē ša nas no zie-
gu mu ga dī ju mos, bet arī ja ir pie mē rots sods par 
cil vē ku tir dznie cī bu vai no zie dzī gas or ga ni zā ci jas 
iz vei do ša nu.

Bū tis kā kā iz mai ņa skar no dok ļu pa rā du pār bau-
des kār tī bu. Vairs nav jā pār bau da pre ten den tu un 
kan di dā tu no dok ļu no mak sas stā vok lis uz ie pir ku-
ma iz slu di nā ša nas die nu vai die nu, kad pie ņemts lē-
mums par ie pir ku ma uz sāk ša nu (ja slu di nā jums nav 
jā pub li cē). Turp māk tā vie tā no dok ļi tiks pār bau-
dī ti pie dā vā ju mu/pie tei ku mu ie snieg ša nas die nā. 
Šā da kār tī ba no teik ti ir pa re dza mā ka uz ņē mē jiem, 
to mēr tai pa šā lai kā tas dod priekš ro cī bas ne god prā-
tī giem no dok ļu mak sā tā jiem. Pro ti, tie uz ņē mē ji, 
ku ri sis te mā tis ki ka vē no dok ļu no mak sas ter mi ņus, 
ta gad zi nās, ku rā da tu mā vi siem no dok ļiem jā būt 
no mak sā tiem, lai no vēr stu iz slēg ša nu no kon kur sa. 
Līdz ši nē jā kār tī bā li ku mā bi ja ie strā dāts t.s. ne pro-
gno zē ja mī bas prin cips, jo ne viens ne va rē ja zi nāt, 
ku rā die nā tiks uz slu di nāts kon kurss, kas sa vu kārt 
sti mu lē ja no dok ļu mak sā ju mus ne ka vēt un tos veikt 
no teik ta jā ter mi ņā un ap mē rā.

Ie pir ku ma ko mi si jas lo cek ļiem vairs ne būs jā-
pār bau da iz slēg ša nas ga dī ju mi, tai skai tā no dok ļu 
pa rā di, vi siem pre ten den tiem kā ie priekš; tā vie tā 
li kums pa redz iz slēg ša nas ga dī ju mus pār bau dīt 
ti kai tam pre ten den tam, kam bū tu pie šķi ra mas lī-
gu ma slēg ša nas tie sī bas, vai kan di dā tam, kas bū tu 
uz aici nāms ie sniegt pie dā vā ju mu.

Bū tis kas iz mai ņas
Pub lis ko ie pir ku mu li ku mā
Saei ma 12. mai jā stei dza mī bas kār tī bā di vos la sī ju mos iz ska tī ja 
un pie ņē ma gro zī ju mus Pub lis ko ie pir ku mu li ku mā, kas ie vieš 
bū tis kas iz mai ņas līdz ši nē jā nor ma tī va jā re gu lē ju mā. Mi nē tie gro zī ju mi 
gal ve no kārt pa re dzē ti, lai ie vies tu jaun o Ei ro pas Sa vie nī bas (ES) di rek tī vu 
2015/24/ES, ku ras ie vie ša nas ter miņš vi sām ES da līb val stīm, 
tos tarp Lat vi jai, bi ja 2016. ga da 18. ap rī lis. 
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Mīk sti nāts arī re gu lē jums at tie cī bā uz ga dī ju-
miem, kad iz slēg ša na skar tu pie sais tī tos apakš uz-
ņē mē jus vai per so nas, uz ku ru spē jām pre ten dents 
vai kan di dāts bal stās, lai iz pil dī tu kon kur sa kva li fi -
kā ci jas pra sī bas. Līdz šim kār tī ba bi ja ļo ti strik ta 
un pre ten dents vai kan di dāts ti ka iz slēgts, ja apakš-
uz ņē mējs vai per so na, uz ku ru spē jām pre ten dents 
vai kan di dāts bal stās, at bil da kā dam no iz slēg ša nas 
ga dī ju miem. Šo brīd li kum de vējs dod ie spē ju uz ņē-
mē jiem la bot si tu āci ju un des mit dar ba die nu lai kā 
no mai nīt „iz brā ķē to” per so nu ar vi sām pra sī bām 
at bil sto šu per so nu. Šā da kār tī ba no teik ti ir ap svei-
ca ma un at bal stā ma.

Uz ti ca mī bas at jau no ša na

Jaun ā di rek tī va pie dā vā uz ņē mē jiem arī ci tas 
ie spē jas la bot si tu āci jas un no vērst iz slēg ša nu no 
kon kur sa, pro ti, li ku ma gro zī ju mi ir ie strā dā ju ši di-
rek tī vā pa re dzē to uz ti ca mī bas at jau no ša nas kār tī bu, 
kas ir jau ni nā jums pub lis ka jos ie pir ku mos.

Tā tad, ga dī ju mā ja pre ten dents at bil dīs kā dam 
no li ku mā pa re dzē ta jiem iz slēg ša nas ga dī ju miem, 
tam būs ie spē ja ko pā ar pie dā vā ju mu ie sniegt 
skaid ro ju mu un pie rā dī ju mus, pie mē ram, ka ir sa-
mak sā ta kai tē ju ma kom pen sā ci ja, ka pre ten dents 
ir sa dar bo jies ar iz mek lē ša nas ie stā dēm vai ka pre-
ten dents ir vei cis sa vā or ga ni zā ci jā da žā dus iek šē-
jus pa sā ku mus, lai turp māk nā kot nē līdz īgi ga dī ju-
mi ne at kār to tos. Ne li kums, ne di rek tī va ne no sa ka 
de ta li zē ti, kā di pie rā dī ju mi va rē tu ap lie ci nāt, ka 
uz ņē mējs ir at jau no jis sa vu uz ti ca mī bu un tā pēc 
tas bū tu at stā jams ie pir ku mā, katrs ga dī jums būs 
jā vēr tē in di vi du āli. 

Jā uz sver, ka šī jaun ā kār tī ba ne at tie cas uz no-
dok ļu pa rā diem, pie mē ram, ga dī ju mā, ja pre ten den-
tam būs fak tisks no dok ļa pa rāds uz pie dā vā ju ma 
ie snieg ša nas die nu, pa sū tī tā jam tas būs jā iz slēdz 
no ie pir ku ma, un pre ten dents ne va rēs no mak sāt 
pa rā du, lai tur pi nā tu da lī bu ie pir ku mā.

Pie nā kums iz vēr tēt ie snieg tos pie rā dī ju mus ir 
uz likts pa sū tī tā jam, kas no teik ti ne būs viegls uz de-

vums, un at bil sto ši li ku mam pa sū tī tā jam būs kat rā 
ga dī ju mā jā iz vēr tē, vai pre ten den ta veik ties pa sā ku-
mi ir pie tie ka mi vai to mēr ne. 

Ei ro pas vie no tais ie pir ku ma pro ce dū ras 
do ku ments

Jaun ā ES di rek tī va ir vien kār šo ju si kār tī bu at la-
ses do ku men tu ie snieg ša nai ie pir ku mos. Ie priekš 
kon kur sos pre ten den tiem ko pā ar pie dā vā ju mu 
bi ja jā ies niedz vi si no li ku mā pa re dzē tie at la ses do-
ku men ti (pie mē ram, pa sū tī tā ju at sauk smes, ser ti fi -
kā ti, iz zi ņas u.c.), ta gad vi si šie dau dzie do ku men ti 
ne būs jā sniedz un pie tiks ie sniegt ti kai no teik tas 
for mas aiz pil dī tu pa šdek la rā ci ju. Mi nē tās dek la rā-
ci jas veid la pa ir at ro da ma pie li ku mā pie Ei ro pas 
Ko mi si jas Īs te no ša nas re gu las Nr.2016/7.

Ne ska to ties uz šo vien kār šo to kār tī bu, pa sū tī-
tā jam iz ņē mu ma ga dī ju mā to mēr būs tie sī bas jeb-
ku rā lai kā pie pra sīt pre ten den tam vai kan di dā tam 
ie sniegt vi sus pra sī tos at la ses do ku men tus.

Pa gai dām mi nē to veid la pu va rēs ie sniegt pa pī-
ra for mā tā, bet no 2018. ga da 18. ap rī ļa to drīk stēs 
aiz pil dīt un ie sniegt ti kai elek tro nis kā for mā – tā da 
ir ES di rek tī vas pra sī ba.

Pār ejas no tei ku mi

Sa ska ņā ar Pub lis ko ie pir ku mu li ku mu uz ie pir-
ku mu pro ce dū rām pie mē ro to nor ma tī vo re gu lē ju-
mu, kas ir spē kā ie pir ku ma pro ce dū ras iz slu di nā ša-
nas die nā. Tā tad, ja ie pir ku ma lai kā mai nās li kums, 
tad šīs iz mai ņas ne tiek pie mē ro tas pirms iz mai ņām 
iz slu di nā ta jiem ie pir ku miem.

Sa ka rā ar to, ka Lat vi ja no ka vē ja un no teik ta-
jā ter mi ņā (18.04.2016) neie vie sa jaun o pub lis kā 
ie pir ku ma di rek tī vu, li kum de vējs no lē ma kā iz ņē-
mu mu no ie priekš no teik tās vis pā rī gās kār tī bas 
da žas pra sī bas no jaun ās di rek tī vas pie mē rot ar at-
pa kaļ ejo šu spē ku at tie cī bā uz kon kur siem virs ES 
no teik ta jiem sliek šņiem. Šā da iz ņē mu ma kār tī ba 
tiek pa ma to ta ar to, lai no vēr stu di rek tī vā no teik to 
pre ten den tu un kan di dā tu tie sī bu pār kā pu mu, jo 
pre ten den ti un kan di dā ta var no teik tos ga dī ju mos 
pie pra sīt tie ši pie mē rot lai kā neie vies tu di rek tī vu. 
Pro ti, ta jos kon kur sos, kas iz slu di nā ti lai ka pos mā 
no š.g. 18. ap rī ļa līdz 19. mai jam (at bil sto ši IUB 
da tu bā zes da tiem tā du ie pir ku mu ko pā ir 42), pa-
sū tī tā jam būs jā pie mē ro šā das pra sī bas:
1) pre ten den ti un kan di dā ti va rēs ie sniegt Ei ro pas 

vie no to ie pir ku ma pro ce dū ras do ku men tu;
2) no dok ļu no mak sas stā vok lis būs jā pār bau da uz 

pie dā vā ju ma ie snieg ša nas die nu;
3) pre ten den tiem un kan di dā tiem būs tie sī bas no-

mai nīt iz slēg tos apakš uz ņē mē jus un per so nas, 
uz ku ru spē jām tie bal stās;

4) pre ten den tiem un kan di dā tiem būs tie sī bas ko pā 
ar pie dā vā ju ma do ku men tiem ie sniegt pie rā dī ju-
mus uz ti ca mī bas at jau no ša nai ga dī ju mā, ja pre-
ten dents vai kan di dāts at bil dīs kā dam no li ku mā 
pa re dzē ta jiem iz slēg ša nas ga dī ju miem.
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