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Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektajā daļā un
39.¹ panta pirmajā daļā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi attiecībā uz
pretendentu, kas ir atvasināta publiska persona
Pārbaude par Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā un 39.1 panta pirmajā daļā
minēto izslēgšanas nosacījumu attiecināmību uz kandidātu vai pretendentu vispirms ir veicama,
izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu (skat. Publisko iepirkumu likuma
8.2 panta septīto daļu un 39.1 panta septīto daļu). Tomēr jāņem vērā, ka sistēmā informācija par
personu pieejama, ja attiecīgā persona atbilstoši normatīvajiem aktiem ir reģistrēta Uzņēmumu
reģistrā (tai piešķirts reģistrācijas numurs).
Līdz ar to informācija par atvasinātām publiskām personām (piemēram, izglītības
iestādēm, augstskolu zinātniskajām institūcijām u.tml.), kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem
nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, bet, iespējams, jāreģistrē citos reģistros (piemēram, izglītības
iestāžu reģistrā vai tml.), Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā nav pieejama.
Ja pasūtītājs, veicot pārbaudi Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā, konstatē,
ka e-izziņa reģistra nepieejamības dēļ par personu nav saņemta, tas e-izziņu pieprasa atkārtoti no
e-izziņu sistēmas vai nepieciešamo informāciju pieprasa iesniegt attiecīgajam reģistra
pārzinim (skat. Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1516 „Publisko
iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi” 14.punktu).
Līdz ar to pārbaude par atvasinātu publisku personu veicama tikai attiecībā uz tiem
Publisko iepirkumu likumā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, kurus iespējams pārbaudīt,
iegūstot informāciju tieši no attiecīgā reģistra un/vai subjekta, kas apkopo attiecīgo
informāciju.
Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā un 39.1 panta pirmās daļas
4.punktā minētais izslēgšanas nosacījums – maksātnespējas procesa pasludināšana – uz
atvasinātām publiskām personām nav attiecināms, ņemot vērā Maksātnespējas likuma 2.panta
otrās daļas regulējumu, kas noteic, ka „attiecībā uz valsti, pašvaldību vai citu publisko tiesību
juridisko personu šajā likumā noteikto maksātnespējas procesu un tiesiskās aizsardzības procesu
nepiemēro”.
Ja atvasināta publiska persona ir reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā un pievienotās
vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, informāciju par iespējamiem nodokļu parādiem ir iespējams
pārbaudīt Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu parādnieku datubāzē1. Informāciju par
saimnieciskās darbības apturēšanu var pārbaudīt Valsts ieņēmumu dienesta publiskojamo datu
bāzes sadaļā „Lēmumi par saimnieciskās darbības apturēšanu”2, savukārt informāciju par
nekustamo īpašumu nodokļa parādiem pasūtītājs var iegūt no attiecīgās pašvaldības, kurā
pretendentam pieder nekustamais īpašums (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas
2.punktā un 39.1 panta pirmās daļas 4. un 5.punktā ietvertie izslēgšanas noteikumi).
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Attiecībā uz atvasinātām publiskām personām iepirkuma procedūras ietvaros nav
iespējams iegūt informāciju par Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā
minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo saskaņā ar Krimināllikuma regulējumu
kriminālatbildība paredzēta fiziskām personām (t.sk. atsevišķos gadījumos arī valsts
amatpersonām) un privāto tiesību juridiskām personām. Proti, tā kā atvasināta publiska persona
nav privāto tiesību juridiska persona, tā nav saucama pie kriminālatbildības un attiecībā uz šādu
personu kā kandidātu vai pretendentu nevar tikt attiecināts Publisko iepirkumu likuma
39.1 panta pirmās daļas 1.punktā minētais izslēgšanas nosacījums.
Veicot PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi,
pasūtītājam jāņem vērā, ka atbildība par šajā Publisko iepirkumu likuma normā minētajiem
pārkāpumiem ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (turpmāk – LAPK)
(LAPK 189.2 panta trešajā daļā paredzēta atbildība par vienas vai vairāku tādu personu (līdz
piecām personām) nodarbināšanu, kuras nav tiesīgas uzturēties Latvijas Republikā, LAPK
41.panta otrajā un piektajā daļā paredzēta atbildība par darba līguma nenoslēgšanu rakstveidā,
kā arī 159.8 panta septītajā daļā – par informatīvās deklarācijas par darba ņēmējiem, kura tiek
iesniegta par personām, kuras uzsāk darbu, neiesniegšanu nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā), minētās LAPK normas paredz dažādus administratīvās atbildības subjektus (fiziskas
personas, juridiskas personas, amatpersonas, valsts un pašvaldību institūciju vadītājus un
amatpersonas), attiecībā uz kurām piemērojamas minēto normu sankcijas, turklāt administratīvo
pārkāpumu lietas izskata un sankcijas piemēro vairākas valsts iestādes (t.sk. Valsts darba
inspekcija, Valsts ieņēmumu dienests).
Tādējādi, ņemot vērā, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu
Nr.1516 „Publisko iepirkumu elektronisko izziņu noteikumi” 20.1.punktu Iekšlietu ministrijas
Informācijas centrs apkopo un sniedz ziņas par šo noteikumu 8.pielikumā minētajiem
pārkāpumiem (t.sk. LAPK pārkāpumiem), attiecīgā informācija par Publisko iepirkumu likuma
39.1 panta pirmās daļas 2.punktā minēto izslēgšanas nosacījumu esamību attiecībā uz kandidātu
vai pretendentu – atvasinātu publisku personu, ir iegūstama no Iekšlietu ministrijas Informācijas
centra.
Veicot Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 3.punktā minētā izslēgšanas
nosacījuma attiecināmības pārbaudi, informācija ir iegūstama no Iekšlietu ministrijas
Informācijas centra (līdzīgi kā attiecībā uz PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punktā minēto
izslēgšanas nosacījumu pārbaudi). Tāpat šāda informācija ir pieejama arī Konkurences padomes
mājaslapas sadaļā „Konkurences padomes lēmumi”3.
Jāņem vērā, ka Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās daļas 2. un 3.punktā minētie
izslēgšanas nosacījumi uz kandidātu vai pretendentu – atvasinātu publisku personu - ir
attiecināmi tikai tad, ja saskaņā ar attiecīgajām LAPK normām ir sodīts pats kandidāts vai
pretendents, nevis tā amatpersonas. Tāpat, ja Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmās
daļas 5.punktā minētie nodokļu parādi konstatēti kandidāta vai pretendenta amatpersonai, bet ne
kandidātam vai pretendentam, kandidāts vai pretendents nav izslēdzams.
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