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PUBLISKĀ IEPIRKUMA REFORMA
6. FAKTU LAPA: PAKALPOJUMU IEPIRKUMS

Atšķirīgi noteikumi par pakalpojumu veikšanas tiesību piešķiršanu
Eiropā ir dažādi publiskā iepirkuma noteikumi par dažādām pakalpojumu kategorijām.




Lielākajā daļā pakalpojumu publiskā iepirkuma noteikumi jāievēro pilnā mērā, ja līguma
vērtība pārsniedz 207 000 eiro (un ja centrālo valdības iestāžu slēgto līgumu vērtība
pārsniedz 134 000 eiro).
Savukārt uz atsevišķiem pakalpojumiem, it īpaši veselības, sociālajā un kultūras jomā,
attiecas atvieglots piešķiršanas režīms, ņemot vērā šo pakalpojumu specifiku.

Jauns, atvieglots režīms, it īpaši veselības, sociālo un kultūras pakalpojumu gadījumā
Jaunajā, atvieglotajā režīmā





ES publiskā iepirkuma noteikumi attiecas tikai uz līgumiem, kuru vērtība pārsniedz
750 000 eiro.
Līgumslēdzējām iestādēm iepriekš jāizsludina nodoms slēgt tik vērtīgus līgumus un pēc
procedūras jāpaziņo lēmums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Nav nekādu citu procedūras noteikumu, kā vien pienākums nodrošināt pret visiem
pretendentiem vienādu attieksmi.
Ja līguma vērtība ir mazāka par 750 000 eiro, ES noteikumi tā slēgšanu neregulē.

Pateicoties šim atvieglotajam režīmam, tiks garantēta šo pasākumu kvalitāte un citi svarīgi faktori, kā
šo pakalpojumu nepārtrauktība, pieejamība un pieņemama cena lietotājiem, arī nelabvēlīgā situācijā
esošām un neaizsargātām sabiedrības grupām.

Noteikumi attiecībā uz pakalpojumiem (kopsavilkums)
Parastais režīms

Atvieglotais režīms

Līguma vērtība

Vairāk par 207 000 eiro

Vairāk par 750 000 eiro

Procedūra

Parastā līgumu slēgšanas tiesību
piešķiršanas procedūrā jāievēro visi
procedūras noteikumi

Atvieglotas prasības par līguma
paziņojuma iepriekšēju
publicēšanu
Pret visiem pretendentiem vienāda
attieksme

Ietvertie pakalpojumi
(izlase)

Visi pakalpojumi, izņemot
atvieglotajā režīmā iekļautos (visi
atvieglotā režīma pakalpojumi ir

Sociālie pakalpojumi
Veselības pakalpojumi
Kultūras pakalpojumi
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uzskaitīti direktīvas pielikumā)

Izglītības pakalpojumi
Atsevišķi juridiskie pakalpojumi
Viesnīcu un restorānu pakalpojumi

Veselības, sociālo un kultūras pakalpojumu līgumu rezervēšana noteiktām organizācijām
Atsevišķus līgumus veselības, sociālo un kultūras pakalpojumu jomā var rezervēt organizācijām,
kurām ir uzticēts pildīt sabiedriskus pakalpojumus šajās jomās, bet ir jābūt ievērotiem šādiem
nosacījumiem:



šīs organizācijas pārdala vai atkārtoti investē gūto peļņu un tiek vadītas pēc darbinieku
īpašumtiesību vai citiem līdzdalības principiem;
rezervēt var tikai tādus līgumus, kuru ilgums nepārsniedz 3 gadus un kuri nav pagarināmi.

Pakalpojumi, kuriem nav jāpiemēro ES publiskā iepirkuma noteikumi
Noteiktus pakalpojumu līgumus var slēgt, nepiemērojot ES publiskā iepirkuma noteikumus.



Daži pakalpojumi līdz šim jau bija izņēmums, un tas nemainīsies arī turpmāk.
Direktīvas nebūs jāpiemēro arī dažiem citiem pakalpojumiem, kuri uzskaitīti tabulā.

Līdzšinējo noteikumu piemērošanas izņēmumi
(saglabāti)

Papildu izņēmumi jauno noteikumu
piemērošanā

 Jau esošu ēku iegāde vai noma.
 Atsevišķi audiovizuālo mediju pakalpojumi
(programmas materiāla iegāde, veidošana
vai inscenēšana).
 Šķīrējtiesas un samierināšanas pakalpojumi.
 Atsevišķi finanšu pakalpojumi, kas saistīti ar
darījumiem ar finanšu instrumentiem, arī
centrālās bankas pakalpojumi.
 Darba līgumi.
 Daži pētniecības un izstrādes pakalpojumi.
 Pakalpojumi, kuru sniegšanas tiesības
ekskluzīvi piešķirtas citām līgumslēdzējām
iestādēm.

 Daži juridiskie pakalpojumi (aizbildnība,
konsultācijas pirms tiesvedības).
 Publiski aizdevumi (tie var būt un var nebūt
saistīti ar darījumiem ar finanšu
instrumentiem).
 Atsevišķi civilās aizsardzības, civilās drošības
un katastrofu novēršanas pakalpojumi, ja
tos sniedz bezpeļņas organizācijas.
 Sabiedriskie pasažieru pārvadāšanas
pakalpojumi, izmantojot dzelzceļu vai
metro (kopš 2007. gada atrunāti atsevišķā
transporta regulā).
 Politiskās kampaņas pakalpojumi vēlēšanu
kampaņu laikā.
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