Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos

APSTIPRINĀTS: 12.07.2018.

2018.gada 12.jūlijā stājas spēkā grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā,
kas attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem papildināts ar 11.1pantu.
Starptautiskās sankcijas — atbilstoši starptautiskajām tiesībām attiecībā uz sankciju subjektu noteikti
ierobežojumi, kurus pieņēmusi ANO vai ES, vai cita starptautiskā organizācija, kuras dalībvalsts ir Latvija,
un kuri ir tieši piemērojami vai ieviesti Latvijā.

Sankciju veidi

Sankciju subjekts — starptautisko publisko tiesību subjekts, fiziskā vai juridiskā persona vai cits
identificējams subjekts, attiecībā uz kuru noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas.

1. finanšu ierobežojumi — attiecas uz finanšu instrumentiem un finanšu līdzekļiem;
2. civiltiesiskie ierobežojumi — attiecas uz visa veida darījumiem ar citiem ekonomiskajiem
resursiem;

3. ieceļošanas ierobežojumi — ierobežojumi ieceļot, uzturēties vai šķērsot Latviju tranzītā;
4. stratēģiskas nozīmes preču un citu preču aprites ierobežojumi — aizliegums pārdot, piegādāt,
nodot, eksportēt vai kā citādāk atsavināt vai darīt pieejamas noteikta veida preces;

5. tūrisma pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi.

Likuma 11.1pants - sankciju piemērošana publisko iepirkumu
un publiskās un privātās partnerības jomā
kam piemēro?
visiem iepirkumiem un iepirkumu procedūrām, partnerības iepirkumiem, koncesijām, publiskās un
privātās partnerības procedūrām, kuru veikšanai piemēro Publisko iepirkumu likuma, Sabiedrisko
pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma un Publiskās
un privātās partnerības likuma noteikumus

sankciju piemērošanu
pārbauda attiecībā uz
potenciālo uzvarētāju,
ārvalstu pretendentiem
pieprasa iesniegt
izziņu par valdes/
padomes sastāvu

ko
pārbauda?

Vai ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu un
kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas
dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi

Ja sankcijas neattiecas
Ja sankcijas attiecas
Ja sankcijas attiecas uz
apakšuzņ. vai pers.,
uz kuras spējām balstās

slēdz līgumu
neietekmē līguma izpildi
ietekmē līguma izpildi
neietekmē līguma izpildi
ietekmē
līguma izpildi

var nomainīt
nevar nomainīt

slēdz līgumu
izslēdz pretendentu
slēdz līgumu
slēdz līgumu
izslēdz pretendentu

Pasūtītājam, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu, jāpārliecinās, vai uz
līgumslēdzēju nav attiecinātas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, proti, vai noslēdzamā
līguma izpildi neapdraud subjektam piemērotās sankcijas.

piemēri:
** uzņēmuma piemērotas finanšu sankcijas, kas varētu būt apdraudējums iepirkuma līguma
izpildē. Pasūtītājs šādu pretendentu izslēdz no iepirkuma.
** uzņēmuma valdes loceklim piemērotas finanšu sankcijas. Iepirkuma līgumu slēdz ar
uzņēmumu, izvērtējot situāciju un pretendenta sniegtos paskaidrojumus, konstatē, kas šādas
sankcijas neietekmē līguma izpildi. Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt līgumu.
** iepirkumā par stratēģisko preču piegādi piedāvājumu iesniedzis pretendents, kam noteiktas
stratēģiskas nozīmes preču aprites ierobežojumi. Pasūtītājs izslēdz pretendentu.
** uzņēmuma padomes loceklim noteikti ieceļošanas ierobežojumi, bet uzņēmuma darbību un
līguma izpildi tas neietekmē. Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu.

Iepirkuma līgumā, vispārīgās vienošanās dokumentā, partnerības iepirkuma līgumā vai koncesijas
līgumā papildus normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteiktajam paredz pasūtītāja,
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, publiskā partnera vai tā pārstāvja tiesības vienpusēji atkāpties
no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas
ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
(Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā daļa)

atbildīgās iestādes
Ārlietu ministrija ir koordinējošā iestāde sankciju jautājumos;
Eiropas Komisijas Sankciju karte – ES un ANO noteiktāo sankciju apkopojums;
Finanšu un kapitāla tirgus komisija – finanšu ierobežojumi pret sankciju subjektiem;
Iekšlietu ministrija – ieceļošanas ierobežojumi;
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests – finanšu ierobežojumi pret
teroristiem un terorisma finansētājiem;
Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde – preču aprites kontroles ierobežojumi;
Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komiteja – stratēģiskas nozīmes preču ierobežojumiem.

Valstij saistošās sankcijas ir jāievēro visām fiziskām un juridiskām
personām Latvijā, uzliekot likuma subjektiem pienākumu ievērot un izpildīt
sankciju režīmus.

2

