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• Publisko iepirkumu likums – būtiskie iepirkumu noteikumi, Ministru 
kabineta noteikumi – procedūru kārtības un citi noteikumi; 

• Paplašināts pakalpojumu katalogs, kuriem nepiemēro Publisko 
iepirkumu likumu; 

• Piesaistīta Eiropas Savienības līgumcenu robežvērtībai nacionālo 
izņēmumu līgumcenu robežvērtība, kā arī paplašināts izņēmumu 
katalogs; 

• Paplašināta iepirkuma līgumu tiešā piešķiršana; 

• Jaunas iepirkuma procedūras un izmaiņas procedūru regulējumā; 

• Deleģējums zaļajiem publisko iepirkumu noteikumiem; 

• Atvieglotas procedūras sociālo un citu pakalpojumu iepirkšanai 
(izglītības, veselības aprūpes un kultūras pakalpojumi, viesnīcu un 
ēdināšanas pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, izmeklēšanas un 
apsardzes pakalpojumi u.c.); 

• Izmaiņas Publisko iepirkumu likuma piemērošanas līgumcenu 
robežvērtībās. 

 

Izmaiņas iepirkumu regulējumā 
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Publisko iepirkumu likuma piemērošanas 

līgumcenu robežvērtību izmaiņas 

  ESOŠĀS LĪGUMCENU ROBEŽVĒRTĪBAS JAUNĀS LĪGUMCENU ROBEŽVĒRTĪBAS 

Iepirkums nav 

jāpiemēro 

Līdz 4000 EUR pakalpojumiem un precēm 

Līdz 14 000 EUR būvdarbiem 

Līdz 10 000 EUR pakalpojumiem un precēm  

Līdz 20 000 EUR būvdarbiem 

Atvieglotais iepirkums No 4000 EUR līdz 42 000 EUR 

pakalpojumiem un precēm 

No 14 000 EUR līdz 170 000 EUR 

būvdarbiem 

No 10 000 EUR līdz 42 000 EUR 

pakalpojumiem un precēm 

No 20 000 EUR līdz 170 000 EUR būvdarbiem 

Iepirkuma procedūru 

piemērošana 

No 42 000 EUR līdz 134 000 EUR 

pakalpojumiem un precēm 

No 170 000 EUR līdz  5 186 000 EUR 

būvdarbiem 

No 42 000 EUR līdz 134 000 EUR 

pakalpojumiem un precēm 

No 170 000 EUR līdz  5 186 000 EUR 

būvdarbiem 

Iepirkumu procedūru 

piemērošana ES 

slieksnis 

No 135 000 EUR pakalpojumiem un precēm 

No 5 225 000 EUR būvdarbiem 

No 135 000 EUR pakalpojumiem un precēm 

No 5 225 000 EUR būvdarbiem 

Sociālie un citi īpaši 

pakalpojumi 

(atvieglota procedūra) 

No 42 000 EUR īpaša, atvieglota procedūra, 

šobrīd «B daļas iepirkumi» 

No 42 000 EUR īpaša, atvieglota procedūra, 

cits pakalpojumu katalogs, Direktīva paredz 

atvieglotās procedūras piemērošanu no  

750 000 EUR  
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Novitātes iepirkumu procesā (1) 

Priekšizpēte 
Regulētas iepriekšējas konsultācijas ar tirgus 

dalībniekiem 

Iepirkums Paplašināts interešu konflikta tvērums 

Ieviests Eiropas vienotais iepirkuma procedūras 

dokuments 

Paredzēta atbilstības izslēgšanas gadījumiem 

pārbaude piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

pēdējā dienā un pirms lēmuma pieņemšanas 

Paplašināts obligāto un fakultatīvo izslēgšanas no 

iepirkuma gadījumu skaits 

Paredzēta uzticamības atjaunošana (piegādātājs 

var netikt izslēgts no iepirkuma procedūras, ja 

atbilst izslēgšanas no iepirkuma gadījumiem) 
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Novitātes iepirkumu procesā (2) 

Sūdzības Paredzēts depozīta regulējums 

Iepirkums 

Mainīta saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma 

noteikšanas metodika – cena vai aprites cikla 

izmaksas + kvalitātes kritēriji 

Paredzēta visu apakšuzņēmēju norādīšana un 

saskaņošana 

Noteikts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums 

kā pamata piedāvājuma izvēles kritērijs, cenas 

kritērijs – tikai piegādēm 

Paredzēta līgumu publicēšana pasūtītāja 

mājaslapā 



6 

Novitātes iepirkumu procesā (3) 

Administratīvie sodi 
Norādīti administratīvo sodu sastāvi Publisko 

iepirkumu likumā 

Līgums 

Paredzētas pasūtītāja tiesības vienpusēji atkāpties 

no līguma 

Paredzēta līguma grozījumu publicēšana 

Paredzēta iespēja tiešajiem maksājumiem 

apakšuzņēmējiem 
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• Zaļā publiskā iepirkuma definīcija - tādu preču, pakalpojumu un būvdarbu 
iepirkums, kuru ietekme uz vidi visā tā aprites ciklā  ir mazāka kā precēm, 
pakalpojumiem un būvdarbiem ar tādu pašu lietojuma mērķi, kas iegādātas, 
nepiemērojot zaļā publiskā iepirkuma principus. 

Priekšlikums no Zemkopības ministrijas definīcijai: 

Zaļais publiskais iepirkums – tādu preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkums, kuru 
ietekme uz vidi visā to aprites ciklā vai kādā no tā posmiem ir mazāka kā precēm, 
pakalpojumiem un būvdarbiem ar tādu pašu lietojuma mērķi, kas iegādātas, 
nepiemērojot zaļā publiskā iepirkuma principus. 

• Paredzēts deleģējums Ministru kabineta noteikumiem, kas regulēs zaļā 
iepirkuma piemērošanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
priekšlikums deleģējuma formulējumam: 

(2) Ministru kabinets nosaka paredzamās līgumcenas slieksni, sākot no kura 
pasūtītājs piemēro zaļā publiskā iepirkuma prasības, minimālās preču, pakalpojumu 
un būvdarbu grupas, iepirkumos piemērojamās obligātās prasības, vērtēšanas 
kritērijus un iepirkuma līguma izpildes noteikumus, kā arī to piemērošanas kārtību, 
lai nodrošinātu zaļo publisko iepirkumu. 

• Zemkopības ministrijas priekšlikums – paturēt esošo kārtību attiecībā uz 
iepirkuma nepiemērošanu pārtikas piegādēm, ja tiek ievērotas zaļā publiskā 
iepirkuma prasības. 

Zaļais publiskais iepirkums 
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Kontakti 

Līga Neilande 

 
Juridiskā departamenta 
Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu 
pārvaldīšanas politikas nodaļas vadītājas vietniece 
 

Tālr. (+371) 67095640 
E-pasts: liga.neilande@fm.gov.lv 
  
Latvijas Republikas Finanšu ministrija 
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija 
Mājaslapa: www.fm.gov.lv 
E-pasts: pasts@fm.gov.lv       

tel:(+371) 67095640
mailto:liga.neilande@fm.gov.lv
http://www.fm.gov.lv/
mailto:pasts@fm.gov.lv

