
Informācija par iesniedzamajiem atlases dokumentiem 

Lai nekavētu piedāvājumu izvērtēšanas procesu iepirkuma procedūrā, lūdzam iespējamos 

pretendentus pievērst uzmanību zemāk norādītajai informācijai par atlases dokumentu 

iesniegšanu.  

1. Informācija LR reģistrētam uzņēmumam, kura amatpersonas ir ārvalstnieki 

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma (turpmāk – SPSIL) 48.panta 

pirmās daļas 1.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izslēdz kandidātu vai pretendentu 

no dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos 

1) kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes 

loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par 

sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta 

par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 

uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar 

ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai, 

e) cilvēku tirdzniecība, 

f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

Ja pretendentam, kurš ir reģistrēts Latvijā, valdes un/vai padomes loceklis vai paraksttiesīgā 

persona, prokūrists vai persona, kas pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar 

filiāli, ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz attiecīgās 

valsts kompetentu institūciju izziņas par to, ka uz šīm personām nav attiecināmi augstāk 

citētie SPSIL 48.panta pirmās daļas 1.punkta nosacījumi.  

 

Ja attiecīgajā ārvalstī šādi dokumenti netiek izdoti vai ar tiem nepietiek, lai pierādītu izslēgšanas 

nosacījumu neesamību, pretendents minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta 

došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas SPSIL 

48.panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas 

iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tās reģistrācijas 

(pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 
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2. Informācija ārvalstīs reģistrētam uzņēmumam 

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 17.4.2.punktu, pretendentam ir jāiesniedz izziņa, par 

pretendenta pārstāvību (norādot pretendenta valdes un/vai padomes sastāvu, pretendenta 

paraksttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kas pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, 

kas saistītas ar filiāli, ja šīs personas ir reģistrētas vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī).  

Saskaņā ar SPSIL 48.panta pirmās daļas 1.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā šādos gadījumos: 

1) kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes 

loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par 

sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta 

par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem: 

a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā 

ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas 

organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos, 

b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, 

neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla 

uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar 

ietekmi, 

c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

d) terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana 

terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai 

personas vervēšana vai apmācīšana terora aktu veikšanai, 

e) cilvēku tirdzniecība, 

f) izvairīšanās no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas; 

Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tad pretendentam kopā ar piedāvājumu ir 

jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentu institūciju izziņa par to, ka SPSIL 48.panta pirmās 

daļas 1.punktā norādītie izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz: 

1. Pretendentu; 

2. Uz pretendenta valdes un/vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgo personu vai 

prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, 

kas saistītas ar filiāli; 

3. Personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība); 

4. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja tāda ir). 

Saskaņā ar SPSIL 48.panta pirmās daļas 2.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja: 

2) ir konstatēts, ka kandidātam pieteikumu un pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa 

pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību 

piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir 

nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas 

kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi 

dzīvojošiem kandidātiem vai pretendentiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ņem vērā 
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informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu 

dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa 

administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā 

Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tad pretendentam kopā ar piedāvājumu ir 

jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentu institūciju izziņa par to, ka SPSIL 48.panta pirmās 

daļas 2.punktā norādītie izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz: 

1. Pretendentu; 

2. Personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) 

3. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju (kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 procenti no kopējās pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ja tāda ir); 

4. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja tāda ir); 

 

Saskaņā ar SPSIL 48.panta pirmās daļas 3.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja: 

3) ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta kandidāta vai 

pretendenta saimnieciskā darbība vai kandidāts vai pretendents tiek likvidēts. 

Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tad pretendentam kopā ar piedāvājumu ir 

jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentu institūciju izziņa par to, ka SPSIL 48.panta pirmās 

daļas 3.punktā norādītie izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz: 

1. Pretendentu; 

2. Personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) 

3. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju (kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 procenti no kopējās pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības ja tāda ir); 

4. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja tāda ir); 

 

Saskaņā ar SPSIL 48.panta pirmās daļas 6.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja 

6) kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas 

stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 

pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā 

institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas 

ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu; 

Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tad pretendentam kopā ar piedāvājumu ir 

jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentu institūciju izziņa par to, ka SPSIL 48.panta pirmās 

daļas 6.punktā norādītie izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz: 

1. Pretendentu; 

2. Personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) 

3. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju (kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 procenti no kopējās pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ja tāda ir); 

4. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja tāda ir); 
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Saskaņā ar SPSIL 48.panta pirmās daļas 7.punktu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 

izslēdz kandidātu vai pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja 

7) kandidāts vai pretendents ar kompetentās institūcijas lēmumu, prokurora priekšrakstu par 

sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts 

par vainīgu un sodīts par pārkāpumu, kas izpaužas kā: 

a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas 

vai tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, 

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par 

darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 

Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts uzņēmums, tad pretendentam kopā ar piedāvājumu ir 

jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentu institūciju izziņa par to, ka SPSIL 48.panta pirmās 

daļas 7.punktā norādītie izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz: 

1. Pretendentu; 

2. Personālsabiedrības biedru (ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība) 

3. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju (kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 procenti no kopējās pakalpojuma vai piegādes līguma vērtības, ja tāda ir); 

4. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās (ja tāda ir); 

Ja attiecīgajā ārvalstī šādi dokumenti netiek izdoti vai ar tiem nepietiek, lai pierādītu izslēgšanas 

nosacījumu neesamību, pretendents minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta 

došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas SPSIL 

48.panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas 

iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai tās reģistrācijas 

(pastāvīgās dzīvesvietas) valstī. 


