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Projekta «Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas 
centra darbībai» (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003)ietvaros 



Grozījumi PIL 

Likums, stājās spēkā 16.10.2014. 

 Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums PIL 
5.pantā (no 16.10.2014.). 

 Mazie (8.2 panta) pārtikas iepirkumi, no 06.11.2014 

 Izslēgšanas noteikumi (no 1.08.2015., PN 59.punkts). 

 Nepamatoti lēts piedāvājums (no 15.08.2015., PN 
59.punkts). 
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Grozījumi PIL 5.pantā  
(Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums)  

  Iepirkuma procedūru piemērošanas izņēmums (PIL 
5.panta 10.punkts) 

Pasūtītājs nepiemēro šajā likumā noteiktās iepirkuma 
procedūras, ja līgumcena ir mazāka par 99 000 euro un ja 
līgums tiek slēgts par: 

 10) piegādātāja sniegtajiem pakalpojumiem 
augstskolu studentu piesaistei no valstīm, kuras nav 
Eiropas Savienības dalībvalstis. 
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Grozījumi PIL 8.2 panta piektajā daļā 
(izslēgšanas nosacījumi) 

Pasūtītājs izslēdz pretendentu, ja:  

 ievērojot VID publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās 
datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, 
kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts IUB mājaslapā, vai  
dienā, kad iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma 
uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkumu nav jāpublicē paziņojums par 
plānoto līgumu, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas 
reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu 
parādi, tajā skaitā VSAOI parādi, kas kopsummā kādā no valstīm 
pārsniedz 150 euro  

 

 Izslēgta 8.2 panta sestā daļa par to, ka izslēgšanas noteikumu pārbaudi 
veic par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 
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Grozījumi PIL 8.2 panta piektajā daļā 
(izslēgšanas nosacījumi) 

 Pretendentu izslēdz, ja izslēgšanas nosacījumi tiek 
konstatēti attiecībā uz: 

personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai 
apliecinātu kvalifikācijas prasību izpildi  

uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir 
personālsabiedrība (piemēro arī šobrīd, bet tika 
precizēts) 
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Grozījumi PIL 8.2 panta piektajā daļā 
(izslēgšanas nosacījumi) 

VID administrēto nodokļu parādu pārbaude: 

 neizslēdz, ja konstatē, ka nav parādu, kas pārsniedz 150 euro 

 Informē pretendentu , ja konstatēti parādi, kas pārsniedz 150 
euro. Nosaka termiņu [tieši] 10 dienas pēc informācijas 
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma (attiecīgās 
personas vai tās pārstāvja apliecinātas izdrukas no VID EDS) 
iesniegšanai par to, ka attiecīgajai personai attiecīgajā dienā nebija 
šādu nodokļu parādu 

 Nav vairs iespēju pēc tam, kad pasūtītājs informējis, nomaksāt 
nodokļu parādus! 
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Grozījumi PIL 8.2 panta piektajā daļā 
(izslēgšanas nosacījumi) 

Piemērs par nodokļu parādu pārbaudi Latvijā reģistrētām un 
dzīvojošām personām: 

 Paziņojums par plānoto līgumu publicēts 10.datumā.  

 Informācija VID datubāzē pēdējoreiz atjaunota 7.datumā.  

 Pasūtītājs 22.datumā uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu, veic 
pārbaudi MK noteiktajā sistēmā un konstatē, ka sistēmā uzrāda, 
ka pretendentam (saskaņā ar VID datiem 7.datumā) ir parāds, kas 
pārsniedz 150 euro. Pasūtītājs informē pretendentu. 

 Pretendents tiesīgs iesniegt: 
 apliecinājumu (apliecinātu izdruku no VID EDS) par to, ka 10.datumā tam 

vairs nebija parāda (PIL 8.2 panta 8.d. 2.p.) panta  vai 

 izziņu no VID, ka sistēmā bija kļūda un 7.datumā sistēmā pretendentam 
nebija jāuzrādās parādam, kas pārsniedz 150 euro (administratīvā procesa 
principi; iepirkuma procedūrās – PIL 37.p.4.d.). 
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Grozījumi PIL 8.2 panta piektajā daļā 
(izslēgšanas nosacījumi) 

Ārvalstīs reģistrēto un dzīvojošo personu pārbaude (PIL 8.2 
p.7.d.2.pkt.): 

Pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 
kompetentās institūcijas izziņu. Termiņu izziņu 
iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 
darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai 
nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents 
noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, 
pasūtītājs to izslēdz. 
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Grozījumi PIL 8.2 panta piektajā daļā 
(izslēgšanas nosacījumi) 

 Piemērs par nodokļu parādu pārbaudi ārvalstniekiem: 

 Paziņojums par plānoto līgumu - 10.datumā.  

 Pasūtītājs 22.datumā uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu. 

 Pretendentam jāiesniedz: 
 VID izziņa par to, ka 10.datumā tam nebija parāda, kas pārsniedz 150 

euro, un 

 ārvalsts (reģistrācijas/dzīvesvietas valsts) kompetentās institūcijas izziņa 
par to, ka 10.datumā tam šajā valstī nebija parādu, kas pārsniedz 150 
euro 
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Grozījumi PIL 8.2 panta piemērošanas 
izņēmums 

 „Mazie” pārtikas iepirkumi (PIL 8.2 p.15.d.) 

Pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot šā panta noteikumus, ja 
tiek slēgti šā likuma 3.un 5.pantā minētie līgumi, kā arī 
līgumi par pārtikas produktu piegādi, ja tiek ievērotas 
zaļā publiskā iepirkuma prasības, kas noteiktas 
normatīvajos aktos par prasībām publiskajam 
iepirkumam, kurā izmanto vides kritērijus, to 
piemērošanas kārtību pārtikas produktu piegādes un 
ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem. 
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Grozījumi PIL 39.1 pantā 
(izslēgšanas nosacījumi) 

Pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu, ja:  

 saskaņā ar VID publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās 
datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka 
kandidātam vai pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu 
publicēts IUB mājaslapā, vai dienā, kad iepirkuma komisija 
pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz 
iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, vai 
pretendentam attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu 
līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas 
dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā 
pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā VSAOI parādi, 
kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro 
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Grozījumi PIL 39.1 pantā 
(izslēgšanas nosacījumi) 

 Pasūtītājs pārbaudi par izslēgšanas gadījumu esamību 
veic attiecībā uz: 

 katru kandidātu slēgtā konkursā, konkursa dialogā 
un sarunu procedūrā, iepriekš publicējot 
paziņojumu par līgumu, kad uzsāk pieteikumu 
izvērtēšanu 

 katru pretendentu atklātā konkursā, sarunu 
procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par 
līgumu, un šā likuma 8.panta 7.d. minētā iepirkuma 
gadījumā (ja pasūtītājs paredzējis izslēgšanas 
nosacījumus), kad uzsāk piedāvājumu izvērtēšanu. 
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Grozījumi PIL 39.1 pantā 
(izslēgšanas nosacījumi) 

 Pasūtītājs pārbaudi par šā panta pirmās daļas 5.punktā 
minētā pretendentu izslēgšanas gadījuma esamību 
(nodokļu parādi) veic arī attiecībā uz katru 
pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas 
tiesības, pirms tam, kad ir pieņemts lēmums par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu 

 

 Nodokļu parādu pārbaudes mehānisms – tāds pats kā 
PIL 8.2 pantā 
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Grozījumi PIL 39.1 pantā 
(izslēgšanas nosacījumi) 

Ārvalstīs reģistrēto un dzīvojošo personu pārbaude (PIL 
39.1 p.10.d.):  

Pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās 
kompetentās institūcijas izziņu. Termiņu izziņu 
iesniegšanai nosaka ne īsāku par 10 darbdienām 
pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas 
dienas.  
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Grozījumi PIL 48.pantā 
(nepamatoti lēts piedāvājums) 

 Spēkā no 01.08.2015.  

 Pienākums izvērtēt, vai nav nepamatoti lēts, ja  
pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto 
apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa 
likme kaut vienā no profesiju grupām ir mazāka par 80 
procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo 
stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas 
tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī pēc VID 
apkopotajiem datiem 
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Grozījumi PIL 48.pantā 
(nepamatoti lēts piedāvājums) 

 Ņem vērā datus pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo 
četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai, izņemot ja  pretendents kā 
nodokļu maksātājs ir reģistrēts vēlāk  

 Pasūtītājs pieprasa, lai pretendents kopā ar 
piedāvājumu iesniedz izdrukas no VID elektroniskās 
deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā 
piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas 
tarifa likmēm profesiju grupās 
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Grozījumi PIL 48.pantā 
(nepamatoti lēts piedāvājums) 

Pasūtītājs, lai izvērtētu, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts: 

 pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par likmju 
atšķirībām  

 pieprasa no VID atzinumu par likmes pamatotību atbilstoši 
pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju 
veiktajai saimnieciskajai darbībai 

 VID, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, pārbauda 
vidējās stundas tarifa likmes pamatotību un sniedz atzinumu 
pasūtītājam 15 dienu laikā 
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Grozījumi PIL 48.pantā 
(nepamatoti lēts piedāvājums) 

  Ja likme ir mazāka, pasūtītājs izvērtē pretendenta 
iesniegtos detalizētos paskaidrojumus un VID atzinumu 

 Ja nerodas šaubas, ka piedāvājums šī aspekta dēļ (vai 
citu pazīmju dēļ) ir nepamatoti lēts, pasūtītājs var 
turpināt piedāvājuma izvērtēšanu un pieņemt lēmumu 

 Ja rodas šaubas, ka piedāvājums šī aspekta dēļ (vai citu 
pazīmju dēļ) ir nepamatoti lēts, pasūtītājs, 
konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus [attiecīgos] 
šā panta otrajā daļā minētos faktorus 
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Grozījumi PIL pārejas noteikumos 

 PIL pārejas noteikumu 60.punkts 

No 2015.gada 1.augusta līdz brīdim, kad informācija par 
nekustamā īpašuma nodokļa parādiem Latvijā būs 
pieejama vienkopus publiskajā datubāzē vai tiešsaistē 
attiecīgās kompetentās iestādes pārziņā esošajā 
informācijas sistēmā, šā likuma 8.2 panta piektās daļas 
2.punktā, kā arī 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minētos 
kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumus 
neattiecina uz nekustamā īpašuma nodokļa parādiem 
Latvijā. 
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Paldies par uzmanību!  
Jautājumi? 

Oskars Putāns 

Metodoloğijas departamenta direktora vietnieks 

Tālr. (+371) 66047599 

E-pasts: oskars.putans@iub.gov.lv 

  

  

 

Projekta «Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu 
informācijas centra darbībai» (Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/11/03/003) 

ietvaros 


