
 
 

Iepirkumu veikšana ārkārtējās situācijas laikā 

Pirms iepirkuma uzsākšanas pasūtītājs un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka 
atbilstošāko iepirkuma veikšanas kārtību, vērtējot konkrēto vajadzību, tās īstenošanas 
steidzamību ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ un publisko iepirkumu tiesiskā regulējuma 
piemērošanas iespējas šīs vajadzības efektīvai īstenošanai. Pasūtītājam un sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējam ir rūpīgi jāizvērtē, vai ārkārtējās situācijas apstākļu radītās 
steidzamības dēļ pastāv tādi faktiskie un tiesiskie apstākļi, kas ļauj konkrētās vajadzības 
īstenošanai veikt iepirkumu atvieglotā kārtībā. 

 
Iespējas iepirkuma veikšanai atvieglotā kārtībā 

I 
Pieteikumu un piedāvājumu termiņu saīsināšana 

1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma 
procedūru un metu konkursu norises kārtība” 5.,  28., 45., 65. un 82.punktu un Ministru 
kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 5., 28., 64.punktu atklātā un slēgtā 
konkursā, kā arī konkursa procedūrā ar sarunām un sarunu procedūrā, publicējot dalības 
uzaicinājumu, steidzamības dēļ iespējams saīsināt pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas 
termiņu. Šādā gadījumā iepirkuma procedūras ziņojumā ietver steidzamības apstākļu 
pamatojumu. 
 
Minimālie piedāvājumu iesniegšanas termiņi atklātā konkursā Publisko iepirkumu 
likumā (PIL) 

 Parasti Paredzot elektronisku 
piedāvājumu iesniegšanu 

Steidzamības 
gadījumā 

Virs ES līgumcenu 
robežvērtībām1  

35 dienas 30 dienas 15 dienas 

Zem ES līgumcenu 
robežvērtībām2 

20 dienas 15 dienas 15 dienas 

 
Minimālie pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņi slēgtā konkursā PIL 

 Parasti Paredzot elektronisku 
piedāvājumu iesniegšanu 

Steidzamības 
gadījumā 

Virs ES līgumcenu 
robežvērtībām3 

30 dienas 
(pieteikumi) 

30 dienas 
(piedāvājumi) 

30 dienas 
(pieteikumi) 

25 dienas 
(piedāvājumi) 

15 dienas 
(pieteikumi) 

10 dienas 
(piedāvājumi) 

 
1 Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 139 000 EUR (precēm, 
pakalpojumiem) vai 5 350 000 EUR (būvdarbiem). 
2Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 139 000 EUR 
(precēm, pakalpojumiem) vai 170 000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 5 350 000 EUR (būvdarbiem). 
3 Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 139 000 EUR (precēm, 
pakalpojumiem) vai 5 350 000 EUR (būvdarbiem). 
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Zem ES līgumcenu 
robežvērtībām4 

20 dienas 
(pieteikumi) 

20 dienas 
(piedāvājumi) 

20 dienas  
(pieteikumi) 

15 dienas 
(piedāvājumi) 

15 dienas 
(pieteikumi) 

10 dienas 
(piedāvājumi) 

 
Minimālie pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņi konkursa procedūrā ar 
sarunām PIL 

 Parasti Paredzot elektronisku 
piedāvājumu iesniegšanu 

Steidzamības 
gadījumā 

Virs ES līgumcenu 
robežvērtībām5 

30 dienas 
(pieteikumi) 

30 dienas 
(piedāvājumi) 

30 dienas 
(pieteikumi) 

25 dienas 
(piedāvājumi) 

15 dienas 
(pieteikumi) 

10 dienas 
(piedāvājumi) 

Zem ES līgumcenu 
robežvērtībām6 

20 dienas 
(pieteikumi) 

20 dienas 
(piedāvājumi) 

20 dienas  
(pieteikumi) 

15 dienas 
(piedāvājumi) 

15 dienas 
(pieteikumi) 

10 dienas 
(piedāvājumi) 

 
Minimālie piedāvājumu un pieteikumu iesniegšanas termiņi Sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju iepirkumu likumā (SPSIL) 
 Parasti Paredzot elektronisku 

piedāvājumu 
iesniegšanu 

Steidzamības 
gadījumā 

Atklāts konkurss 35 dienas 30 dienas 15 dienas 
Slēgts konkurss 30 dienas 

(pieteikumi) 
pēc vienošanās vai 

ne īsāks par 10 
dienām 

(piedāvājumi) 

30 dienas 
(pieteikumi) 

pēc vienošanās vai 
ne īsāks par 10 

dienām 
(piedāvājumi) 

15 dienas 
(pieteikumi) 

pēc vienošanās vai 
ne īsāks par 10 

dienām 
(piedāvājumi) 

Sarunu procedūra, 
publicējot dalības 
uzaicinājumu 

30 dienas 
(pieteikumi) 

pēc vienošanās vai 
ne īsāks par 10 

dienām 
(piedāvājumi) 

30 dienas 
(pieteikumi) 

pēc vienošanās vai 
ne īsāks par 10 

dienām 
(piedāvājumi) 

15 dienas 
(pieteikumi) 

pēc vienošanās vai 
ne īsāks par 10 

dienām 
(piedāvājumi) 

 
II 

Sarunu procedūras piemērošana 
2. Pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs piemērot PIL 8.panta septītās 
daļas 3.punktā paredzēto sarunu procedūru vai SPSIL 13.panta septītās daļas 4.punktā 
paredzēto sarunu procedūru bez dalības uzaicinājuma publicēšanas, pirms procedūras 
uzsākšanas izvērtējot, vai izpildās visi šādi priekšnosacījumi (iepirkuma dokumentācijā saglabā 
pierādījumus sarunu procedūras izvēles pamatotībai): 

 
4  Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 139 000 EUR 
(precēm, pakalpojumiem) vai 170 000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 5 350 000 EUR (būvdarbiem). 
5 Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir vienāda vai lielāka par 139 000 EUR (precēm, 
pakalpojumiem) vai 5 350 000 EUR (būvdarbiem). 
6  Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 139 000 EUR 
(precēm, pakalpojumiem) vai 170 000 EUR vai lielāka, bet mazāka par 5 350 000 EUR (būvdarbiem). 
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- sarunu procedūras piemērošana nepieciešama iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, lai 
novērstu šo neparedzamo apstākļu radītās sekas; 

- pastāv ārkārtēja steidzamība, kas konkrētās preces, pakalpojumu vai būvdarbu 
iepirkšanai liedz ievērot vispārējos termiņus, tostarp arī steidzamības gadījumā 
saīsinātus termiņus; 

- pastāv cēloņsakarība starp neparedzamajiem apstākļiem un ārkārtējo steidzamību; 
- sarunu procedūra tiek piemērota tādu preču, pakalpojumu un būvdarbu iepirkumiem un 

tādā to apjomā, kas noteikti nepieciešams šo neparedzamo apstākļu radīto seku 
novēršanai (nepieciešams novērst neatliekamu trūkumu, līdz tiek rasti stabili 
risinājumi). 

 
ü Ievērojot minētos sarunu procedūras piemērošanai izvirzāmos priekšnosacījumus, 
atkarībā no paredzamās līgumcenas attiecībā uz PIL 9.pantā regulētajiem iepirkumiem 
piemērojami PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punkta noteikumi un PIL 10.pantā 
regulētajiem iepirkumiem piemērojami PIL 32.panta trešās daļas noteikumi. 
 
ü Sarunu procedūru veic, ievērojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamo 
skaidrojumu: 
https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_arkartas_apstakli_20200408-
3.pdf. 
 
 

III 
Ministru kabineta noteiktā izņēmuma piemērošana 

3. Pamatojoties uz PIL 3.panta astotajā daļā un SPSIL 10.panta ceturtās daļas 2.punktā 
paredzētajām tiesībām Ministru kabinetam lemt par PIL un SPSIL nepiemērošanu, lai 
nepieļautu vai novērstu kaitējumu būtiskām valsts drošības, tostarp veselības aizsardzības, 
interesēm, Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu" (turpmāk – Rīkojums) 4.14. un 4.14.1 apakšpunktā noteikts izņēmums no PIL 
un SPSIL reglamentētās iepirkumu veikšanas kārtības.  
 
4. Attiecīgi Rīkojuma 4.14. un 4.14.1 apakšpunktā noteiktais izņēmums piemērojams 
šauri – to tiesīgi piemērot tikai Rīkojuma 4.14. un 4.14.1 apakšpunktā minētie subjekti un tikai 
attiecībā uz šajos punktos minēto preču un pakalpojumu iepirkumiem (mērķiem), kas turklāt 
nepieciešami maksimāli īsā laikā un kurus Covid-19 uzliesmojuma radīto seku un steidzamības 
dēļ nav iespējams iepirkt PIL vai SPSIL regulētajā kārtībā, kā arī vienīgi tādā apmērā, kas 
nepieciešams ārkārtējās situācijas novēršanai (skat. zemāk). 
 
Rīkojuma 4.14. apakšpunktā minētie 
subjekti 

Rīkojuma 4.14. apakšpunktā minētie 
iepirkumi 

Valsts kapitālsabiedrības, stacionārās 
ārstniecības iestādes, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienests, 
Nacionālais veselības dienests, 
Nodrošinājuma valsts aģentūra, Valsts 
policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests, Valsts robežsardze, Iekšlietu 
ministrijas Informācijas centrs, Ieslodzījuma 
vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, 

Preces un pakalpojumi, kas nepieciešami 
Covid-19 uzliesmojuma izplatības 
ierobežošanai, ārstniecībai un attiecīgo 
pasākumu organizēšanai, kā arī attālinātā 
mācību procesa nodrošināšanai. 
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Valsts zemes dienests, Iekšlietu ministrijas 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, 
Valsts kanceleja, Slimību profilakses un 
kontroles centrs, Valsts ieņēmumu dienests, 
Ārlietu ministrija, Izglītības un zinātnes 
ministrijas resors, Tiesu administrācija, 
Saeimas Administrācija (lai nodrošinātu 
attālinātu un nepārtrauktu Saeimas darbu, kā 
arī pamatojoties uz Saeimas Prezidija 
2020. gada 2. aprīļa lēmumu "Par aicinājumu 
papildināt Ministru kabineta 2020. gada 
12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu""), sociālo 
pakalpojumu sniedzēji, kuri nodrošina 
izmitināšanu, aprūpi un uzraudzību, 
Aizsardzības ministrijas resors 
Rīkojuma 4.14.1 apakšpunktā minētie 
subjekti 

Rīkojuma 4.14.1 apakšpunktā minētie 
iepirkumi 

Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, 
pašvaldību institūcijas un iestādes. 

Preces un pakalpojumi, kas, lai nodrošinātu 
nepieciešamos risinājumus Covid-19 
uzliesmojuma izplatības ierobežošanai, 
ārstniecībai un attiecīgo pasākumu 
organizēšanai, nepieciešami pašvaldības 
iestāžu un sociālo pakalpojumu sniedzēju 
personālam, sociālo pakalpojumu 
saņēmējiem un pašvaldības iedzīvotāju 
izmitināšanai, uzraudzībai, ēdināšanai, 
higiēnai, drošībai, pārvietošanai, 
nodrošināšanai ar individuālās aizsardzības 
un dezinfekcijas līdzekļiem, drēbēm, veļu un 
citiem priekšmetiem un pakalpojumiem. 

 
5. Rīkojuma 4.14. un 4.14.1 apakšpunktā noteiktais izņēmums piemērojams, ņemot vērā 
labas pārvaldības principu, spēkā esošos normatīvos aktus, tostarp Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, likumu “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā”, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, 
kā arī publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu mērķi. Vienlaikus ievēro arī šādas 
prasības: 
- pēc iespējas izveido iepirkuma komisiju, ievērojot interešu konflikta aizliegumu. Ja 
iepirkuma veikšana tiek uzticēta konkrētai atbildīgajai amatpersonai, nodrošina iepirkumā 
pieņemtā lēmuma pēckontroli; 
- pēc iespējas apzina tirgus iespējas; 
- izstrādā vienkāršotas tehniskās specifikācijas un nolikumu/instrukciju; 
- prasības piedāvājuma sagatavošanai var aizstāt ar standartizētu veidlapu, kas jāaizpilda 
visiem potenciālajiem piegādātājiem; 
- pēc iespējas paredz pārbaudīt nodokļu parādu neesību. Gadījumā, ja ārkārtējās situācijas 
radītās steidzamības dēļ ir jāslēdz līgums ar piegādātāju, kam ir nodokļu parādi, saglabā šāda 
lēmuma pamatojumu; 
- paredz veikt  Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā 
noteikto sankciju pārbaudi; 
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- nosaka samērīgu piedāvājumu iesniegšanas termiņu un nodrošina iespējami lielāku 
piegādātāju konkurenci7. Ja pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs tieši piešķir 
līguma slēgšanas tiesības vienīgajam uzrunātajam piegādātājam, tad lēmuma pamatojumā ir 
jānorāda iemesls piegādātāju konkurences nenodrošināšanai; 
- noformē argumentētu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tostarp ietverot 
tajā izņēmuma piemērošanas pamatojumu; 
- saglabā iepirkuma dokumentāciju, tostarp saņemtos piedāvājumus; 
- ja kāda no minētajām prasībām nav izpildāma steidzamības vai tehnisko apstākļu dēļ, 
pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dokumentē attiecīgu pamatojumu. 

 
6. Atbilstoši Rīkojuma 4.58.apakšpunktam institūcija (tai skaitā kapitālsabiedrība), kas 
veikusi iepirkumu saskaņā ar Rīkojuma 4.14. vai 4.14.1 apakšpunktu (piemērojot izņēmumu), 
savā pircēja profilā, kas atrodas valsts elektroniskās informācijas sistēmas tīmekļvietnē un 
paredzēts piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai (EIS), ievieto informāciju par noslēgtajiem 
līgumiem*, norādot vismaz: 

- piegādātāja nosaukumu un reģistrācijas numuru, 
- iepirkuma priekšmetu,  
- līguma noslēgšanas datumu, 
- līguma kopējo summu, 
- pievieno līgumu, tā grozījumus (ja tādi ir bijuši), 
- pievieno attiecīgo preču sertifikātu datnes. 

* Līguma jēdziens ir saprotams plaši, t.sk. piegādes, kas tiek veiktas uz pavadzīmes pamata. 

ü Pircēja profila informācija tiek pārpublicēta Latvijas atvērto datu portālā data.gov.lv, kā 
arī Valsts kancelejas uzturētajā tīmekļvietnē www.covid19.gov.lv.  

Informācija par kārtējo nedēļu publicējama līdz nākamās nedēļas trešdienai, bet par laikposmu 
no 2020. gada 12. marta līdz 6. maijam – līdz 2020. gada 6. maijam. (Precizēts 05.05.2020.) 
 
NB! Pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ir rūpīgi jāizsver attiecīgo 
izņēmumu un arī sarunu procedūras bez iepriekšējas publikācijas piemērošanas 
pamatotība, jo par nepamatotu izņēmuma vai šādas sarunu procedūras piemērošanu var 
iestāties administratīvā atbildība. 
 
 

Piemēri atbilstošai regulējuma piemērošanai 
 

Labas prakses ietvaros pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ieteicams 
atbilstoši savas darbības specifikai izstrādāt iekšējo kārtību, kādā ārkārtējās situācijas 
radīto seku novēršanai veicami atviegloti iepirkumi, attiecīgi nosakot katrā šāda 
iepirkuma posmā obligāti veicamās darbības. 

 
1. Pasūtītājam un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam primāri jāizvērtē, cik lielu 
steidzamību rada ārkārtējās situācijas apstākļi attiecībā uz konkrētās vajadzības īstenošanu. 
 

 
7 Piegādātāju konkurenci iespējams paplašināt, izsludinot iepirkumu publiski, piemēram, savā vai 
pašvaldības tīmekļvietnē vai izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu (piemēram, profilu  “neregulēts 
iepirkums”, kas piedāvā gan iespēju pievienot piedāvājumus elektroniski, gan tikai izsludināt iepirkumu 
un pievienot līgumu). Neizsludinot iepirkumu publiski, pasūtītājam vai sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzējam ir jāuzrunā pēc iespējas vairāk piegādātāju. 
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2.  Ja ārkārtējās situācijas seku novēršanai nepieciešams veikt iegādi, bet konkrētā 
iepirkuma līguma izpilde faktiski nav plānota vai nepieciešama nekavējoties vai steidzami, 
jāveic iepirkums PIL vai SPSIL noteiktajā kārtībā, izvērtējot iespēju saīsināt pieteikumu un 
piedāvājumu iesniegšanas termiņus. Piemēram, lai mazinātu pandēmijas COVID-19 izplatības 
radītās sekas un veicinātu ekonomikas atgūšanos, pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēji var izvērtēt pieteikumu un piedāvājumu termiņu saīsināšanu pakalpojumu un 
būvdarbu iepirkumiem, piemēram, attiecībā uz ceļu būvi un remontiem, ēku siltināšanu u.tml 
 
3. Ja ārkārtējās situācijas seku novēršanai nepieciešams veikt iegādi un konkrētā 
iepirkuma līguma izpilde ir nepieciešama nekavējoties vai steidzami, iepirkumu var veikt: 

1) vai nu sarunu procedūras kārtībā  
2) vai saskaņā ar Rīkojuma 4.14. un 4.14.1 apakšpunktā noteikto izņēmumu (tikai 

konkrētie subjekti un tikai attiecībā uz konkrētajām precēm un pakalpojumiem). 
 

3.1. Gan sarunu procedūras kārtība, gan Rīkojuma 4.14. un 4.14.1 apakšpunktā noteiktā 
izņēmuma piemērošanas kārtība ir attiecināma uz precēm un pakalpojumiem, kas 
nepieciešamas uzreiz, iespējami visīsākajā laikā, piemēram: 

- nepieciešama datortehnika un programmatūra, lai nodrošinātu distancēšanos un darbu 
no mājām, bet ne datortehnika un programmatūra vispār; 

- datortehnika un programmatūra, kas nepieciešama attālināta skolēnu mācību procesa 
nodrošināšanai; 

- pārtikas pakas, ēdināšanas pakalpojumi (ar piegādi mājās), kas nepieciešami tikai 
ārkārtējās situācijas laikā; 

- individuālās aizsardzības un dezinfekcijas līdzekļi; 
- apsardzes pakalpojumi slimnīcām vai citām iestādēm, kas nepieciešami uz pandēmijas 

laiku. 
 

Šādu preču vai pakalpojumu iepirkumos ieteicams pēc iespējas (ja attiecināms) vērtēt, 
piemēram, šādus vai līdzīgus kritērijus: 

- piegādes laiks; 
- piegādes drošība (pieejamība (piemēram, prece atrodas noliktavā/tiks saražota pēc 

pieprasījuma), faktiskā atrašanās vieta, ar piedāvājumu saistītie loģistikas risinājumi 
(vai nepieciešama papildu iesaiste piegādes nodrošināšanai); 

- pieejamais apjoms; 
- izmaksas; 
- kvalitāte un atbilstība tehniskām prasībām (piemēram, vai ir iesniegta sertifikācijas 

informācija vai papildu informācija, kas varētu apliecināt atbilstību sertifikācijas 
prasībām (ciktāl iespējams – paraugi, attēli utml.), piegādātāja uzrādīto līdzšinējo 
sadarbības partneru atsauksmes, sadarbības piedāvājuma satura atbilstība noteiktajām 
prasībām). 
 
 

3.2.  Ja ārkārtējās situācijas seku novēršanai nepieciešami steidzami būvdarbi, piemēram, 
nelieli remontdarbi, lai pielāgotu slimnīcas palātas COVID-19 pacientu uzņemšanai un 
izolēšanai, to iepirkumi veicami sarunu procedūras kārtībā, ņemot vērā, ka Rīkojuma 4.14. un 
4.14.1 apakšpunkts attiecas tikai uz preču un pakalpojumu iepirkumiem. 

 
 


