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EIROPAS KOMISIJA 
 

 

VADLĪNIJAS FINANŠU KOREKCIJU NOTEIKŠANAI, KO PUBLISKĀ IEPIRKUMA NOTEIKUMU 
PĀRKĀPUMU GADĪJUMOS PIEMĒRO IZDEVUMIEM, KURUS LĪDZFINANSĒ NO STRUKTŪRFONDIEM 

VAI NO KOHĒZIJAS FONDA 

Šā dokumenta mērķis ir formulēt vadlīnijas par finanšu korekcijām, ko veic gadījumos, ja 
Kopienas noteikumu piemērošanā atklāj pārkāpumus attiecībā uz tādu publiskā iepirkuma līgumu 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, ko līdzfinansē no struktūrfondiem un no Kohēzijas fonda 2000.—
2006. un 2007.—2013.  gada plānošanas laikposmos. 

Ja Komisijas dienesti veikto revīziju laikā atklāj šādus pārkāpumus, tiem ir jānosaka piemērojamo 
finanšu korekciju summas. Šādā gadījumā, ja Komisijas ierosināto korekciju dalībvalsts nepiekrīt 
veikt pati saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 39. panta 1. punktu vai saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1083/2006 98. pantu, korekciju veic, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, kas pieņemts 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 39. panta 3. punktu vai Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
99. pantu. Šīs vadlīnijas Komisijas dienestiem norāda vienotu pieeju, kā rīkoties pārkāpumu 
gadījumos. 

Minētos pārkāpumus var atklāt arī dalībvalstu kontroles iestādes, veicot kontroles darbu.  Tādā 
gadījumā tām ir jāveic nepieciešamās korekcijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 
39. panta 1. punktu vai Regulas (EK) Nr. 1083/2006 98. pantu. 

Dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, koriģējot pārkāpumus, ko to dienesti ir atklājuši, veicot 
kontroles saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 438/2001 4. un 10. pantu un Regulas (EK) Nr. 1083/2006 
60. panta b) apakšpunktu un 62. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, kā arī citas kontroles, ir 
ieteicams vadīties pēc vienotiem kritērijiem un likmēm, turklāt paredzot iespēju piemērot 
stingrākus pasākumus. 

Pielikumā iekļautajā tabulā ir minētas raksturīgākās situācijas. Citos gadījumos, kas tabulā nav 
minēti, arī jārīkojas, vadoties pēc tiem pašiem principiem. Summas un likmes ir noteiktas, 
ievērojot attiecīgos Kopienas noteikumus un vadlīnijas attiecībā uz finanšu korekcijām, jo īpaši 
turpmāk uzskaitītos noteikumus. 

Kopienas direktīvas publiskā iepirkuma līgumslēgšanas tiesību koordinēšanas jomā: 

92/50/EEK — publiskie pakalpojumu līgumi, 

93/36/EEK — publiskie piegādes līgumi, 

93/37/EEK — publiskie būvdarbu līgumi, 

93/38/EEK — publiskie līgumi ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju 
nozarē, 

98/4/EK, ar ko groza Direktīvu 93/38/EEK,  
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97/52/EK, ar ko groza Direktīvu 92/50/EEK, 93/36/EEK un 93/37/EEK, 

92/13/EEK — izskatīšanas procedūras līgumslēgšanas tiesību piešķiršanā, kuras piemēro subjekti 
ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē,  

89/665/EEK  — izskatīšanas procedūras, piešķirot piegāžu un būvdarbu publiskā iepirkuma 
līgumu slēgšanas tiesības, 

2004/17/EKK — iepirkuma procedūras ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta 
pakalpojumu nozarēs, 

2004/18/EKK — būvdarbu publiskā iepirkuma līgumi, piegādes publiskā iepirkuma līgumi un 
pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi, 

2005/51/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK XX pielikumu 
un Direktīvas 2004/18/EK VIII pielikumu par publisko iepirkumu,  

Komisijas 2001. gada 13. septembra Direktīva 2001/78/EK par standarta veidlapu izmantošanu, 
lai paziņotu par publisko iepirkumu, 

kā arī 

Komisijas 2005. gada 7. septembra Regula (EK) Nr. 1564/2005, ar ko izveido standarta veidlapas 
paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK.  

Lēmums 2005/15/EK par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē 
līgumu piešķiršanas procedūras ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu 
nozarē, 30. pantā paredzētās procedūras piemērošanas noteikumiem. 

Līgumā noteiktie principi attiecībā uz preču brīvu apriti (EK līguma 28. pants), uzņēmējdarbības 
brīvību (43. pants), brīvu pakalpojumu apriti (49. pants), nediskrimināciju un vienlīdzīgu 
attieksmi, pārredzamību, proporcionalitāti un savstarpēju atzīšanu.  

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 12. pantu darbībām, ko finansē no fondu līdzekļiem, ir 
jāatbilst Līguma noteikumiem un to tiesību aktu noteikumiem, kas ir pieņemti saskaņā ar Līgumu, 
kā arī Kopienas politikām, tostarp tām politikām, kas skar publiskā iepirkuma līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršanu. Tādas prasības ir arī Regulas (EK) Nr. 1083/2006 9. panta 2. un 5. punktā 
attiecībā uz 2007. līdz 2013. gada plānošanas laikposmu. 

Saskaņā ar 1. panta 2. punktu Padomes 1995. gada 18. decembra Regulas (EK, Euratom) 
Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību  

„pārkāpums1 nozīmē Kopienas tiesību normas pārkāpumu, ko rada kāda saimnieciskās darbības 
subjekta rīcība vai nolaidība, kas kaitē vai varētu kaitēt Kopienu budžetam vai to pārvaldītiem 

                                                 

1 Jāievēro, ka pārkāpuma definīcija, kas sniegta Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā, to juridiskas 
skaidrības nolūkā pielāgojot struktūrpolitikas jomai, ir iekļauta Komisijas 2005. gada 12. decembra Regulā (EK) 
Nr. 2035/2005, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1681/94 par pārkāpumiem struktūrpolitikas finansēšanā un nepareizi 
izmaksātu līdzekļu atgūšanu, un par informācijas sistēmas izveidi šajā jomā.  
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budžetiem: mazinot vai zaudējot ienākumus no Kopienu vārdā tieši izveidotajiem pašu resursiem 
vai veicot nepamatotus izdevumus”. 

Regulas (EK) Nr. 1260/99 39. panta 1. punktā noteikts: „Dalībvalsts veic vajadzīgo finanšu 
korekciju saistībā ar atsevišķiem vai sistemātiskiem pārkāpumiem. Korekcijas, ko veic dalībvalsts, 
izpaužas kā pilnīga vai daļēja Kopienas ieguldījuma atcelšana.”  Tādas prasības ir arī Regulas 
(EK) Nr. 1083/2006 98. panta 2. punktā attiecībā uz 2007. līdz 2013. gada plānošanas laikposmu. 
Saskaņā ar 39. panta 2. un 3. punktu, ja dalībvalsts neveic nepieciešamās finanšu korekcijas, 
Komisija, pieņemot attiecīgu lēmumu, var veikt nepieciešamās finanšu korekcijas, daļēji vai 
pilnībā atceļot attiecīgo Kopienas finansējumu. Komisija, lemjot par korekcijas summu, saskaņā 
ar proporcionalitātes principu ņem vērā pārkāpuma vai izmaiņu veidu, kā arī dalībvalsts 
pārvaldības vai kontroles sistēmā konstatēto trūkumu apmērus un to finansiālās sekas. Tādas 
prasības ir arī Regulas (EK) Nr. 1083/2006 99. pantā attiecībā uz 2007. līdz 2013. gada 
plānošanas laikposmu. 

Regulas (EK) Nr. 448/2001 4. pantā noteikts: 

„1. To finanšu korekciju summa, kuras Komisija ieviesusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 
39. panta 3. punktu, vienmēr, kad tas ir iespējams, tiek izvērtēta, pamatojoties uz konkrētiem 
dokumentiem, un ir vienāda ar to izdevumu summu, kas nepareizi pieprasīta no fondiem, ņemot 
vērā proporcionalitātes principu. 

2. Ja nav iespējams precīzi noteikt nepareizo izdevumu daudzumu vai konkrēto izdevumu pilnīga 
atcelšana būtu nesamērīga rīcība un ja tāpēc Komisija finanšu korekcijas veic, izmantojot 
ekstrapolāciju vai vienotu likmi, tā rīkojas šādi: 

a) ekstrapolācijas gadījumā tā izmanto līdzīgu darbību raksturīgu paraugu; 

b) vienotas likmes gadījumā tā izvērtē, cik nozīmīgs ir attiecīgais noteikumu pārkāpums, kā arī 
konstatētā pārkāpuma apjomu un finansiālās sekas.” 

Šādas prasības ir spēkā arī attiecībā uz Kohēzijas fondu 2000. līdz 2006. gada plānošanas 
periodam (skatīt Regulas (EK) Nr. 1164/94 II pielikuma H panta 2. punktu un Regulu (EK) 
Nr. 1386/02), un ir noteiktas arī Regulas (EK) Nr. 1083/2006 99. pantā attiecībā uz 
struktūrfondiem un uz Kohēzijas fondu 2007. līdz 2013. gada plānošanas laikposmam.   

Vadlīnijas attiecībā uz principiem, kritērijiem un indikatīvajām likmēm, ko Komisijas dienestiem 
jāizmanto, nosakot finanšu korekcijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1260/1999 39. panta 
3. punktu, ir noteiktas ar Komisijas Lēmumu C/2001/476. 

Tādi principi ir noteikti arī Komisijas Lēmumā C/2002/2871 attiecībā uz Kohēzijas fondu. 

Saskaņā ar šiem principiem: 

„Finanšu korekciju mērķis ir atjaunot stāvokli, kurā 100% izdevumu, kas deklarēti 
līdzfinansēšanai no struktūrfondiem, atbilst konkrētajā jomā piemērojamiem valsts un Kopienas 
noteikumiem.  

Finanšu korekcijas summu, ja iespējams, nosaka katrā konkrētā gadījumā, un tai jābūt vienādai 
ar izdevumu summu, kas attiecīgajā gadījumā nepamatoti pieprasīta no fondiem. Tomēr ne 
vienmēr ir iespējams precīzi noteikt un piemērot korekcijas summu konkrētai darbībai, un ir 
nesamērīgi šādus izdevumus svītrot pilnībā. Šādos gadījumos finanšu korekciju noteikšanai 
Komisijai jāizmanto ekstrapolācija vai vienotās likmes.” 
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Turklāt saskaņā ar šiem principiem: 

„Ja finanšu korekcijas nav iespējams izteikt skaitliski, jo tās ietekmē daudzi mainīgi lielumi vai 
tām var būt dažādi atšķirīgi iznākumi, korekcijas jāveic, izmantojot vienotas likmes.”  

„Korekciju vienotās likmes nosaka, novērtējot, cik nopietni un ir pārkāpti noteikumi, kā arī 
novērtējot atklāto pārkāpumu finansiālās sekas.” 

Pielikumā iekļautajā tabulā noteiktās finanšu korekciju summas un likmes piemēro katrā konkrētā 
gadījumā, kad konstatē publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumu. Ja, piemērojot publiskā 
iepirkuma noteikumus, konstatē sistēmiskus vai atkārtotus pārkāpumus, visām darbībām un/vai 
programmām, ko skar pārkāpums, var piemērot vienotas likmes vai ekstrapolāciju (saskaņā ar 
Regulas 448/2001 4. pantu vai Regulas Nr. 1083/2006 99. pantu).  
 
Ja Komisijai nepareizi maksājuma pieteikumi ir iesniegti pēc dienas, kad tā dalībvalstij saskaņā ar 
Līguma 226. pantu ir iesniegusi argumentētu atzinumu par publiskā iepirkuma noteikumu 
pārkāpumu, pielikumā iekļautajā tabulā noteiktās summas un likmes var palielināt.  
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1. LĪGUMI, UZ KURIEM ATTIECAS KOPIENAS PUBLISKĀ IEPIRKUMA DIREKTĪVAS 

Nr. Pārkāpums  Ieteicamā korekcija 

(Piezīme Nr. 1) 

1 Nav ievērotas 
atklātības procedūras 

Līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas, neievērojot Kopienas publiskā iepirkuma 
direktīvu noteikumus par atklātību, izņemot 2. punktā minētos gadījumus. Šis ir 
smags Kopienas līdzfinansējuma nosacījumu pārkāpums.  

 

100 % no attiecīgā 
līguma cenas 

2 Nav ievērotas 
atklātības procedūras 

 

Līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas, neievērojot Kopienas publiskā iepirkuma 
direktīvu noteikumus par atklātību, bet ir nodrošināta zināma atklātības pakāpe, 
kas ļāva citu dalībvalstu uzņēmējiem piedalīties attiecīgajā iepirkuma procedūrā. 

25% no attiecīgā līguma 
cenas 

3 Līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršana, 
neievērojot 
konkurences 
noteikumus, proti, nav 
bijusi steidzama 
vajadzība, ko 
izraisījuši neparedzēti 
notikumi, vai 
neparedzēti apstākļi 
attiecībā uz papildu 
būvdarbiem un 
pakalpojumiem, vai 
piešķirot līgumu par 

Galvenā līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas, ievērojot Kopienas publiskā 
iepirkuma direktīvu noteikumus, bet viens vai vairāki no papildu līgumiem 
(sagatavots (-i) rakstveidā vai nē) noslēgts(-i), neievērojot publiskā iepirkuma 
direktīvu noteikumus, proti, noteikumus par sarunu procedūru, nepublicējot 
paziņojums sakarā ar steidzamu vajadzību, ko izraisījuši neparedzēti notikumi vai 
slēdzot papildu būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu līgumus.   

 

100% no attiecīgā(-o) 
līguma(-u) cenas(-ām) 

Gadījumā, ja visu 
papildu līgumu 
(sagatavoti rakstveidā 
vai nē), kas ir noslēgti, 
neievērojot publiskā 
iepirkuma direktīvu 
noteikumus, cena 
nepārsniedz ne 
direktīvās noteiktās 
robežvērtības, ne 50 % 
no galvenā līguma 
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piegādi 

(Piezīme Nr. 2) 

vērtības, korekcijas 
summu var samazināt 
par 25 %.  

4 Papildu būvdarbi vai 
pakalpojumi, kuru 
vērtība pārsniedz 
direktīvās noteiktās 
robežvērtības un kuri 
veikti neparedzētos 
apstākļos 

(Piezīme Nr. 2) 

Galvenā līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas, ievērojot Kopienas direktīvu 
noteikumus, bet viena vai vairāku papildu līgumu cena par vairāk nekā 50 % 
pārsniedz sākotnējā līguma cenu. 

Papildu būvdarbi neatbilst atsevišķas būves definīcijai saskaņā ar Direktīvas 
93/37 1. panta c) apakšpunktu vai saskaņā ar Direktīvas 2004/18 2.a un 2.b pantu 
vai atsevišķa pakalpojuma definīcijai saskaņā ar Direktīvas 92/50 1. panta a) 
apakšpunktu vai Direktīvas 2004/18 1. panta 2.a un 2.d punktu. 

Ja papildu būvdarbu vai papildu pakalpojumu vērtība pārsniedz direktīvās 
noteiktās rebežvērtības un atbilst atsevišķu būvdarbu un pakalpojumu definīcijai, 
piemērojot publiskā iepirkuma direktīvas, ir jāņem vērā papildu būvdarbu un 
pakalpojumu kopējā vērtība. 

Ja papildu būvdarbi un pakalpojumi atbilst atsevišķa būvdarba un pakalpojuma 
definīcijai un to vērtība pārsniedz direktīvās noteiktās robežvērtības, piemēro 
iepriekšminēto 1. punktu.  

 Ja papildu būvdarbi un pakalpojumi atbilst atsevišķa būvdarba un pakalpojuma 
definīcijai, bet to vērtība nepārsniedz direktīvās noteiktās robežvērtības, piemēro 
šīs tabulas 21. punktu.  

100 % no cenas, kas par 
vairāk nekā 50 % 
pārsniedz sākotnējo 
līguma vērtību 

5 Konkursa 
dokumentos un 
paziņojumā nav 
minēti visi izvēles un 
piešķiršanas kritēriji 

Līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas, ievērojot publiskā iepirkuma direktīvu 
noteikumus par atklātību, bet konkursa dokumentos vai konkursa paziņojumā nav 
minēti visi izvēles un/vai līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji vai tie nav 
pienācīgi izklāstīti.  

25% no līguma cenas. Šo 
summu var samazināt 
līdz 10 % vai līdz 5 % 
atkarībā no pārkāpuma 
smaguma. 
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6 Nelikumīgu 
piešķiršanas kritēriju 
piemērošana 

Līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas, piemērojot nelikumīgus kritērijus 
(piemēram: izvēles kritērija piemērošana līgumslēgšanas tiesību piešķiršanā, 
neatbilsme kritērijiem, ko līgumslēdzēja iestāde ir iekļāvusi konkursa paziņojumā 
vai konkursa dokumentos vai nepareizu un/vai diskriminējošu līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršanas kritēriju piemērošana). 

25% no līguma cenas. Šo 
summu var samazināt 
līdz 10 % vai līdz 5 % 
atkarībā no pārkāpuma 
smaguma. 

7 Konkursa paziņojumā 
izmantoti nelikumīgi 
izvēles un/vai 
piešķiršanas kritēriji 

Gadījumi, kad daži uzņēmēji nav varējuši iesniegt piedāvājumu, jo konkursa 
paziņojumā vai dokumentos ir noteikti nelikumīgi ierobežojumi (piemēram, 
prasība būt reģistrētam vai pārstāvētam valstī vai reģionā vai prasība ievērot 
pārāk specifiskus tehniskus standartus, ko var izpildīt tikai viens konkrēts 
uzņēmējs, vai prasība par pieredzi darbā konkrētā reģionā, utt.).   

25% no līguma cenas.  

(Vissmagāko pārkāpumu 
gadījumā, ja bijis 
nodoms apzināti izslēgt 
no konkursa dažus 
pretendentus, var veikt 
finanšu korekciju 100 % 
apmērā no līguma 
cenas). 

8 Līguma priekšmeta 
nepilnīgs vai 
diskriminējošs 
apraksts 

Apraksts konkursa dokumentos vai paziņojumā ir nepilnīgs vai diskriminējošs, 
un tādēļ pretendenti nevar precīzi noteikt līguma priekšmetu vai līgumslēdzējas 
iestādes piešķirt līgumslēgšanas tiesības. 

 

25% no līguma cenas. Šo 
summu var samazināt 
līdz 10 % vai līdz 5 % 
atkarībā no pārkāpuma 
smaguma. 

9 Pārrunas piešķiršanas 
procedūras laikā 

Līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas atklātā vai slēgtā procedūrā, bet 
līgumslēdzējas iestādes piešķiršanas procedūras laikā ir veikušas pārrunas ar 
pretendentiem, izņemot gadījumu, kad pārrunu vienīgais mērķis bija precizēt vai 
papildināt piedāvājumos iekļauto informāciju vai precizēt līgumslēdzēju iestāžu 
pienākumus. 

25% no līguma cenas. Šo 
summu var samazināt 
līdz 10 % vai līdz 5 % 
atkarībā no pārkāpuma 
smaguma. 
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10 Līguma fiziskā 
priekšmeta vērtības 
samazināšana 

(Piezīme Nr. 2) 

Līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas, ievērojot publiskā iepirkuma direktīvu 
noteikumus, bet ir samazināta līguma fiziskā priekšmeta vērtība, nesamazinot 
proporcionāli līguma summu.  

(Šo korekciju piemēro pat tad, ja samazināto summu izmanto citu darbu 
veikšanai). 

Summa, par kuru 
samazināta līguma 
fiziskā priekšmeta 
vērtība, 

un 

25 % no līguma fiziskā 
priekšmeta vērtības 

 

11 Līguma fiziskā 
priekšmeta vērtības 
samazināšana 

(Piezīme Nr. 2) 

Līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas, ievērojot publiskā iepirkuma direktīvu 
noteikumus, bet ir samazināta līguma fiziskā priekšmeta vērtība, proporcionāli 
samazinot jau izpildītā līguma summu.  

(Šo korekciju piemēro pat tad, ja samazinājuma summu izmanto citu nelikumīgu 
papildu līgumu izpildei). 

 25 % no līguma galīgā 
fiziskā priekšmeta 
vērtības 

 

12 Nepareiza dažu 
papildu noteikumu 
piemērošana  

Līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas, ievērojot publiskā iepirkuma direktīvu 
noteikumus, bet nav ievēroti daži papildu noteikumi, piemēram, paziņojuma 
publicēšana par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu. 

Piezīme. Ja šis pārkāpums ir formāls un tam nav finansiālu seku, korekciju 
nepiemēro. 

2 %, 5 % vai 10 % no 
līguma vērtības atkarībā 
no pārkāpuma smaguma 
un no tā, vai tas veikts 
atkārtoti. 
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2. LĪGUMI, UZ KURIEM NEATTIECAS VAI DAĻĒJI ATTIECAS KOPIENAS PUBLISKĀ 
IEPIRKUMA DIREKTĪVAS (PUBLISKĀ IEPIRKUMA LĪGUMI, KURU CENA IR MAZĀKA 
NEKĀ KOPIENAS DIREKTĪVĀS NOTEIKTĀ ROBEŽVĒRTĪBA, UN PUBLISKĀ IEPIRKUMA 
LĪGUMI ATTIECĪBĀ UZ PAKALPOJUMIEM, KAS MINĒTI DIREKTĪVAS 92/50/EEK I B 
PIELIKUMĀ, DIREKTĪVAS 93/38/EEK XVI B PIELIKUMĀ, DIREKTĪVAS 2004/18/EK 
II B PIELIKUMĀ UN DIREKTĪVAS 2004/17/EK XVII B PIELIKUMĀ.  

 

Eiropas Kopienu Tiesas (EKT) judikatūrā ir apstiprināts, ka EK Līgumā paredzētos 
noteikumus piemēro arī publiskā iepirkuma līgumiem, kuri ir ārpus publiskā iepirkuma 
direktīvu darbības jomas. Dalībvalstu līgumslēdzējām iestādēm slēdzot publiskā 
iepirkuma līgumus, uz kuriem attiecas EK līgums, ir jāievēro EK līgumā noteiktie 
noteikumi un principi, proti, attiecībā uz preču brīvu apriti (EK līguma 28. pants), 
uzņēmējdarbības brīvību (43. pants), brīvu pakalpojumu apriti (49. pants), 
nediskrimināciju un vienlīdzīgu attieksmi, pārredzamību, proporcionalitāti un 
savstarpēju atzīšanu. (Komisijas skaidrojošais paziņojums Nr. 2006/179/02 par 
Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro tādu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko 
neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi.) 
 
Princips par vienlīdzīgu attieksmi un nediskrimināciju valstspiederības dēļ ir saistīts ar 
pārskatāmības pienākumu, kurš saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas praksi „nozīmē 
garantēt adekvātu publicitāti jebkuram potenciālam pretendentam, tādējādi ļaujot 
īstenot konkurenci pakalpojumu jomā, kā arī piešķiršanas procedūru objektivitātes 
kontroli”. (Komisijas skaidrojošais paziņojums Nr. 2006/179/02 par Kopienas tiesību 
aktiem, ko piemēro tādu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai 
daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi.) 
 
Šo noteikumu un principu neievērošana rada apdraudējumu Kopienas fondiem. Tādēļ 
finanšu korekcijas ir jāpiemēro arī pārkāpumiem līgumos, uz ko neattiecas vai tikai daļēji 
attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi. Dažādiem pārkāpumu veidiem piemēro 
šādas korekciju likmes.  
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Nr.  Pārkāpums  Ieteicamā korekcija 

21 Nav ievērots 
noteikums par 
pienācīgu atklātības 
un pārredzamības 
pakāpi  

(Piezīme Nr. 3) 

Līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas, neievērojot konkurences noteikumus un 
tādējādi arī pārredzamības principu. 

 

25% no līguma cenas. 

22 Līgumslēgšanas 
tiesību piešķiršana, 
pienācīgi neievērojot 
konkurences 
noteikumus, proti, nav 
bijusi steidzama 
vajadzība, ko 
izraisījuši neparedzēti 
notikumi, vai 
(būvdarbu vai 
pakalpojumu 
līgumiem) neparedzēti 
apstākļi, kas tos 
attaisno  

(Piezīme Nr. 2) 

Galvenā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas, ievērojot konkurences 
noteikumus, bet viens vai vairāki papildu līgumi (sagatavots(-i) rakstveidā vai 
nē) noslēgts(-i), neievērojot konkurences noteikumus, jo nav bijusi steidzama 
vajadzība, ko izraisījuši neparedzēti notikumi, vai (būvdarbu vai pakalpojumu 
līgumiem) neparedzēti apstākļi, kas tos attaisno.  

 

25% no tā (to) attiecīgā(-
o) līguma(-u) cenas(-ām) 
kas piešķirts, neievērojot 
konkurences noteikumus  

23 Nelikumīgu izvēles vai 
piešķiršanas kritēriju 
piemērošana 

Nelikumīgi kritēriji, kurus piemērojot, vairāki pretendenti neatbilst prasībām, 
proti, iepirkuma procedūrā noteikti nelikumīgi ierobežojumi, piemēram, prasība 
būt reģistrētam vai pārstāvētam valstī vai reģionā vai pārāk specifiskas tehniskas 
prasības, ko var izpildīt tikai viens konkrēts uzņēmējs.  

10 % no līguma cenas. Šo 
summu var samazināt 
līdz 5 % atkarībā no 
pārkāpuma smaguma. 



11/11 

24 Vienlīdzīgas 
attieksmes principa 
neievērošana 

Līgumslēgšanas tiesības ir piešķirtas, ievērojot atklātības prasības, bet 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas procedūra nenodrošina vienlīdzīgu attieksmi 
pret uzņēmējiem (piemēram, ja līgumslēdzējas iestādes ir patvaļīgi izvēlējušās 
pārrunās iesaistītos kandidātus vai dod priekšroku kādam no sarunās 
uzaicinātajiem kandidātiem).   

 

 

10 % no līguma cenas. Šo 
summu var samazināt 
līdz 5 % atkarībā no 
pārkāpuma smaguma. 

Piezīme Nr. 1. Finanšu korekcijas summu aprēķina, pamatojoties uz Komisijai paziņoto summu attiecībā uz līgumu, ko skāris pārkāpums. Attiecīgo likmi piemēro izdevumu summai, 
kas Komisijai paziņota saistībā ar attiecīgo līgumu. Praktisks piemērs. Komisijai paziņotā izdevumu summa saistībā ar būvdarbu līgumu, kura slēgšanas tiesības piešķirtas, piemērojot 
nelikumīgus piešķiršanas kritērijus, ir 10 000 000 euro. Piemērojamā korekcijas likme saskaņā ar 6. punktu ir 25 %. Summa, kas jāatvelk no Komisijai paziņoto izdevumu summas, ir 
2 500 000 euro. Tātad Kopienas līdzfinansējumu samazina, izmantojot tā pasākuma līdzfinansējuma likmi, uz kura pamata tika finansēts attiecīgais līgums. 

Piezīme Nr. 2. Piemērojot šīs vadlīnijas par finanšu korekcijām, ko veic gadījumos, ja pārkāpti publiskā iepirkuma noteikumi, pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas ir iespējams veikt 
nelielas izmaiņas līgumā, ja 1) līgumslēdzēja iestāde, mainot būtisku noslēgtā līguma sastāvdaļu, neizdara visaptverošas izmaiņas konkursa uzaicinājumā vai noteikumos, 2) izmaiņas, 
kas iekļautas konkursa uzaicinājumā vai noteikumos, būtiski neietekmē iesniegtos piedāvājumus. Līguma būtiskas sastāvdaļas ir līguma vērtība, būvdarbu veids, izpildes termiņš, 
apmaksas noteikumi un izmantotie materiāli. Katrā gadījumā ir jāveic atsevišķs izvērtējums. 

Piezīme Nr. 3. Jēdziena „adekvāta publicitāte” skaidrojums ir sniegts Komisijas skaidrojošajā paziņojumā Nr. 2006/179/02 par Kopienas tiesību aktiem, ko piemēro līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanā, uz ko neattiecas vai tikai daļēji attiecas publiskā iepirkuma direktīvu noteikumi, un tas ir šāds. 

a) Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips ir saistīts ar pārskatāmības pienākumu, kurš nozīmē garantēt adekvātu publicitāti jebkuram potenciālam pretendentam, 
ļaujot īstenot konkurenci. Pārskatāmības pienākums nosaka, ka uzņēmumam citas dalībvalsts teritorijā jābūt pieejamai atbilstošai informācijai par līgumu pirms tā 
piešķiršanas, lai šis uzņēmums varētu izrādīt interesi par šā līguma iegūšanu, ja to vēlētos. 

b) Atsevišķos gadījumos īpašu apstākļu, piemēram, pavisam nelielas ekonomiskas intereses dēļ, uzņēmēji citās dalībvalstīs nebūtu ieinteresēti iegūt attiecīgo līgumu. Tādā gadījumā 
ietekme uz attiecīgām pamatbrīvībām būtu uzskatāma par pārāk apšaubāmu un pārāk netiešu, lai varētu piemērot pamatstandartus, kas izriet no Kopienas primārajiem tiesību aktiem, un 
tādēļ nav pamata piemērot finanšu korekcijas. Katrs līgumslēdzējs pats izlemj, vai uzņēmēji citās dalībvalstīs būtu vai nebūtu potenciāli ieinteresēti iegūt attiecīgo līgumu. Komisija 
uzskata, ka šāds lēmums jāpamato ar attiecīgā līguma piešķiršanas īpašo apstākļu novērtējumu, piemēram, līguma priekšmeta, tā paredzamās vērtības, attiecīgās nozares specifikas 
(tirgus lielums un struktūra, komercprakse utt.) un izpildes vietas ģeogrāfiskā novietojuma novērtējumu. 
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