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Asociētais partneris 

Publiskā iepirkuma prakses grupas vadītājs 

Uzņēmumu korporatīvie, reorganizācijas un 

iegādes jautājumi 

 
Vadošais advokāts Ellex Kļaviņš 

Komerctiesību un M&A prakses grupā. 

Konsultēju klientus par visdažādākajiem 

korporatīvo un komerctiesību jautājumiem. 

Mana primārā specializācija ir uzņēmumu 

iegāde un apvienošana, reorganizācija, 

maksātnespēja, likvidācija, publiskais 

iepirkums un privātā un publiskā partnerība, 

kopuzņēmumi un pārstrukturizēšana. 



Kvalifikācijas atzīšana un 

reģistrācija ES teritorijā 

Piedāvājuma 

iesniegšanas brīdī 

nedrīkst prasīt citas ES 

valsts jau apstiprinātu 

kvalifikāciju papildus 

apstiprināt arī Latvijā. 



Kvalifikācijas atzīšana un 

reģistrācija ES teritorijā 

Speciālisti “būvdarbu 

vadītājs” un “arhitekts” 

var veikt īslaicīgus 

pakalpojumus ar savas 

mītnes valsts izsniegtu 

atļauju.   



Reģistrācija 

Būvkomersantu reģistrā 

specifikācijā minēto 

pakalpojumu 

sniegšanai. 

Kvalifikācijas atzīšana un 

reģistrācija ES teritorijā 



Šī prasība attiecas 

tikai uz Latvijas 

komersantiem. 

Pretendentiem no 

citām ES valstīm nav 

jāreģistrējas Latvijā. 

Kvalifikācijas atzīšana un 

reģistrācija ES teritorijā 



Būvkomersantu kvalifikācijas 

klases 

PIL 44 (3) pants paredz: 

publiska būvdarbu līguma 

gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai 

piegādātājs būtu ieguvis vai līdz 

iepirkuma līguma slēgšanai iegūst 

normatīvajos aktos noteiktu 

attiecīgo būvdarbu veikšanai 

atbilstošu būvkomersanta 

kvalifikācijas klasi. 



Būvkomersantu kvalifikācijas 

klases 

Ministru kabinets līdz 2019. 

gada 30. aprīlim izdod 

noteikumus par prasībām 

būvkomersantam attiecībā 

uz pieredzi un klasi 

publisku būvdarbu 

veikšanai būvju grupās. 



Būvkomersantu kvalifikācijas 

klases 

Līdz brīdim, kad Ministru 

kabinets izdos minētos 

noteikumus, pasūtītājiem 

nav juridiska pamata 

(tiesību) izvirzīt prasību 

par noteiktas vai jebkuras 

klasifikācijas klases 

nepieciešamību. 



Prasību samērīgums 

PIL 41(2).pants - prasību 

apjomu, kā arī pieprasīto 

minimālo spēju līmeni 

konkrētā līguma izpildei 

nosaka samērīgi līguma 

priekšmetam. 



Prasību samērīgums 

Konkurss 

inženierkomunikāciju 

pārnešanai un ēku 

demontāžai. 



Prasību samērīgums 

Pretendentam jābūt pieredzei 

vismaz 2 līdzīga naudas 

apjoma izteiksmē objektu 

būvprojekta izstrādē un 

būvobjekta izpildē veselības 

aprūpes jomā pēdējo 3 gadu 

laikā. 



Prasību samērīgums 

Iesniedzējs apstrīd divus 

konkursa nolikumā ietvertos 

nosacījumus, 1) nosacījumu, 

kas paredz pieredzi objektu 

būvprojektu izstrādē un 

būvobjektu izpildē pierādīt tikai 

ar objektiem veselības aprūpes 

jomā, 2), nosacījumu, kas 

paredz minēto pieredzi pierādīt 

tikai par pēdējo trīs gadu laika 

periodu. 



Prasību samērīgums 

Šī pieredze neatšķiras no tās, 

kas iegūta, veicot attiecīgos 

darbus jebkurā citā pēc 

nozīmīguma pielīdzināmā ēkā, 

līdz ar to nav konstatējams 

pamatojums pasūtītāja rīcībai 

kvalifikācijas pierādīšanai 

derīgos būvobjektus aprobežot 

tikai ar veselības aprūpes jomu. 



Prasību samērīgums 

PIL 46.panta trešā daļa 

1.punkts - Piegādātāja 

tehniskās un profesionālās 

spējas atbilstoši būvdarbu, 

piegādes vai pakalpojuma 

raksturam, kvantitātei, 

svarīguma pakāpei un 

lietojumam ar informāciju par 

veiktajiem būvdarbiem ne 

vairāk kā piecos iepriekšējos 

gados. 



Prasību samērīgums 

Pasūtītājs nepamatoti 

samazinājis likumā paredzēto 

maksimālo laika periodu, 

kuru pretendenti ir tiesīgi 

izmantot savas kvalifikācijas 

apliecināšanai, līdz ar to 

pasūtītājs, nosakot pēdējo 

trīs gadu laika periodu, ir 

nepamatoti aizskāris 

pretendentiem ar Publisko 

iepirkumu likumu piešķirtās 

tiesības. 



Prasību samērīgums 

Metu konkurss par tilta 

projektēšanu:  

 

Konkursa prasība, ka 

pretendentam iepriekšējo 3 

gadu laikā ir pieredze vismaz 

vienas līdzvērtīgas būves 

(tilta) projekta izstrādē, kurš ir 

uzbūvēts un nodots 

ekspluatācijā. 

 



Prasību samērīgums 

Izstrādātā projekta realizācija 

nav atkarīga vienīgi no tā 

izstrādātāja (projektētāja), bet 

gan no šī projekta pasūtītāja, tā 

finanšu iespējām un 

nepieciešamības šo projektu 

realizēt kādā noteiktā termiņā, 

kā arī no tilta būvnieka – tā 

veikto būvdarbu termiņa, 

kvalitātes u.tml. 



Pieredze ar FIDIC līgumiem 

Inženiertehniskās 

uzraudzības 

pakalpojumi. Iepirkuma 

priekšmets – inženieru 

pienākumu veikšana 

saskaņā ar FIDIC 

līguma noteikumiem. 



Pieredze ar FIDIC līgumiem 

Pretendentam iepriekšējo 

trīs gadu laikā jābūt 

veikušam būvdarbu 

uzraudzību un 

sniegušam inženiera 

pakalpojumus pēc FIDIC 

līguma nosacījumiem 2 

objektiem. 



Pieredze ar FIDIC līgumiem 

Kad pasūtītājs iepērk 

FIDIC inženieri, kas 

nodrošina FIDIC līguma 

administrēšanu, var 

prasīt FIDIC pieredzi 

gan pretendentam, gan 

galvenajiem 

speciālistiem. 



Pieredze ar FIDIC līgumiem 

Apvienotās 

projektēšanas - 

būvdarbu vai būvdarbu 

iepirkumi (FIDIC 

Dzeltenā vai Sarkanā 

grāmata). 



Pieredze ar FIDIC līgumiem 

Prasību par FIDIC 

pieredzi var izvirzīt tikai 

galvenajiem 

speciālistiem (piem. 

Projekta vadītājs), bet to 

nevar prasīt 

pretendentam. 



Experience 

Success 
Māris Brizgo 

maris.brizgo@ellex.lv 


