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Publiskais iepirkums un kohēzijas politika 
 

KOPSAVILKUMS 

1. Vispārīga informācija 

Pētījumā „Publiskais iepirkums un kohēzijas politika” aptvertas divas nozīmīgas 
sabiedriskās politikas interešu jomas, un tā mērķis ir noteikt saikni starp tām. Analīzes 
sākumā ir būtiski paskaidrot, kā un kur publiskais iepirkums tiek piemērots kohēzijas 
politikas kontekstā. Eiropas kohēzijas politikas programmu labumguvēji saņem Eiropas un 
valstu fondu atbalstu projektu īstenošanai. Visām šajās programmās veiktām preču un 
pakalpojumu iegādēm piemēro publiskā iepirkuma noteikumus. Tas jo īpaši attiecināms uz 
valsts iestādēm, taču arī privātām iestādēm ir pienākums ievērot minētos noteikumus. 
Tāpēc analīzē aptverta gan atbalsta saņēmēju, gan programmas administrēšanas joma. 
Šī pētījuma galvenais mērķis ir Eiropas Parlamenta Reģionālās attīstības 
komitejas locekļiem sniegt pilnīgu pārskatu par pašreizējo stāvokli publiskā 
iepirkuma jomā, atsaucoties uz stratēģiju „Eiropa 2020”, vietējo un reģionālo iestāžu 
pieaugošo lomu publiskā iepirkuma noteikumu piemērošanā, īstenojot kohēzijas politiku, un 
pašreizējo Eiropas Savienības publiskā iepirkuma politikas modernizācijas procesu1. 

Pētījuma konkrētie mērķi ir šādi: 

 izskaidrot to, kā publiskais iepirkums ir saistīts ar struktūrfondu izdevumiem; 

 uzsvērt saikni starp struktūrfondu īstenošanu un publisko iepirkumu un noteikt 
attiecīgos dalībniekus; 

 identificēt visbiežāk sastopamās problēmas, kuras kohēzijas politikas programmu un 
projektu īstenošanā rada publiskā iepirkuma procedūras; 

 novērtēt, vai un kā spēkā esošās direktīvas sekmē vai kavē politikas īstenošanu un 
vai novatoriskajiem elementiem (piem., konkursa dialogam) ir kāda izmērāma 
ietekme; 

 sniegt pārskatu par galvenajām problēmām saistībā ar spēkā esošo direktīvu 
transponēšanu valsts tiesību aktos; 

 detalizēti novērtēt, vai grūtības, ar kurām saskaras mazie un vidējie uzņēmumi, 
traucē tiem veiksmīgi piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās un vai tās ietekmē 
kohēzijas programmu un projektu īstenošanu (ņemot vērā, ka mazie un vidējie 
uzņēmumi ir vieni no galvenajiem stratēģijas „Eiropa 2020” elementiem attiecībā uz 
publisko iepirkumu); 

 sniegt Eiropas Parlamentam norādes par vispārējo ietekmi, kā arī administratīvo un 
finansiālo slogu, ko kohēzijas politikas īstenošanai rada publiskā iepirkuma 
noteikumi. 

Tika veikts Eiropas un valstu mērogā publicētās literatūras pārskats un, ņemot vērā 
sadrumstaloto kopainu, tas tika papildināts ar vairākām klātienē vai telefoniski veiktām 
intervijām ar kohēzijas politikas praktiķiem. Arī vairākas nelielas gadījumu izpētes ir 
palīdzējušas gūt vispārēju priekšstatu.  

 

 

                                                 
1  Eiropas Komisijas 2011. gada Zaļā grāmata par ES publiskā iepirkuma politikas modernizāciju — virzība uz 

efektīvāku Eiropas iepirkuma tirgu, COM(2011) 15 galīgā redakcija, Briselē, 27.01.2011. 
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2. Pašreizējais stāvoklis Eiropas Savienībā 

Pašreizējā stāvokļa analīzes sākuma punkts ir esošās ES iepirkuma sistēmas, tostarp īpašo 
pamatnolīgumu procedūru, konkursa dialoga un dinamiskās iepirkumu sistēmas, 
izvērtējums. Liela nozīme ir Eiropas iepirkuma noteikumu transponēšanai valstu tiesību 
aktos, kam seko divu ļoti svarīgu aspektu — iepirkuma un valsts atbalsta — diferencēšana. 
Lai pilnveidotu publiskā iepirkuma izvērtējumu Eiropas Savienībā, tika veikts 2011. gada 
iepirkuma novērtējums. Šīs analīzes galvenie punkti ir šādi: 

 publiskais iepirkums veido aptuveni 13 % no Eiropas Savienības IKP, taču Eiropas 
līmenī nav pieejami dokumentēti un pārredzami dati; 

 Eiropas Parlaments un Padome 2004. gadā pieņēma divas publiskā iepirkuma 
direktīvas, lai Eiropas līmenī konsolidētu iepirkuma procedūras. Ar šīm direktīvām 
tiek regulētas iepirkuma procedūras attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība pārsniedz 
Eiropas Savienībā noteikto robežvērtību; 

 publiskā iepirkuma līgumus, kuru vērtība nepārsniedz Eiropas Savienībā noteiktās 
robežvērtības, regulē saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Valstu publiskā iepirkuma 
noteikumi attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība ir mazāka par robežvērtību, ir 
atšķirīgi, taču daudzas dalībvalstis izvēlas līgumiem, kuru vērtība ir mazāka par ES 
robežvērtību, piemērot tos pašus noteikumus, ko piemēro iepirkumam virs 
noteiktajām līgumcenu robežvērtībām;  

 publiskā iepirkuma noteikumi aptver dažādas procedūras un paredz vairākus 
izņēmumus. Visskaidrāk var nodalīt atklātas, slēgtas un sarunu procedūras ar 
iepriekšēju izsludināšanu vai bez tās;  

 vienkāršošanas nolūkā direktīvas ar zināmiem nosacījumiem paredz konkursa 
dialoga procedūru, pamatnolīgumu un dinamisko iepirkumu sistēmu;  

 publiskā iepirkuma un valsts atbalsta procedūras pēc būtības ir atšķirīgas. Taču 
dažkārt ir grūti noteikt, vai publiskā iepirkuma noteikumi automātiski izslēdz valsts 
atbalsta noteikumus;  

 Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments ir sapratuši, ka publiskā iepirkuma 
noteikumus ir vajadzīgs vienkāršot un padarīt efektīvākus, un minētās iestādes 
pašreiz tos pārskata; 

 pārskatīšanas pamatvirziens ir administratīvā vienkāršošana nolūkā palielināt 
efektivitāti, un tā jo īpaši pievērsta publiskajam iepirkumam tādās jomās kā i) 
inovācija, ii) vide un resursefektivitāte, iii) sociālie pakalpojumi, iv) mazo un vidējo 
uzņēmumu un jaunizveidoto uzņēmumu labāka piekļuve tirgum. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, var izdarīt secinājumus par saikni starp 
struktūrfondiem un publisko iepirkumu. Šī pētījuma 4. nodaļā ir atzīta publiskā 
iepirkuma būtiskā nozīme Eiropas Savienības kohēzijas politikā. Šajā sakarībā ir analizēts, 
kāda loma ir fondiem, riska uztverei praksē, kvantitatīvai dimensijai un intervenču veidiem. 
Turklāt jāņem vērā iepirkums projektu izstādē, mazo un vidējo uzņēmumu dalība iepirkuma 
procedūrās un pastāvošās kontroles funkcijas kohēzijas politikā, un līdz ar to jāizvērtē 
pārkāpumi un krāpšana, kas ir nozīmīgas problēmas aplūkotajās jomās. Pēc tam analīzē 
uzmanība pievērsta diviem būtiski svarīgiem jautājumiem — problēmām kohēzijas politikas 
programmās un Revīzijas palātas lomai. Lai radītu pilnīgāku priekšstatu, uzmanība ir 
pievērsta specifisku iepirkuma aspektu (piem., zaļā publiskā iepirkuma vai konkursa 
dialoga) iespējamajam nozīmīgumam. Pamatojoties uz iepriekš minēto, analīzes galvenie 
konstatējumi ir šādi: 
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 no saņēmēju, kā arī par programmu atbildīgo iestāžu viedokļa riski, kas saistīti ar 
publisko iepirkumu, ir visaugstākie infrastruktūras ieguldījumu gadījumā. 
Programmu vadībā visnozīmīgākie riski ir augsta kļūdu koeficienta un publiskā 
iepirkuma pārkāpumu risks un riski saistībā ar automātisku atbrīvošanos no 
saistībām, pamatojoties uz „n+2/n+3” noteikumu. Nozīmīgākie riski saņēmējiem ir 
saistīti ar laika grafiku, papildu izmaksām u. c.;  

 projekti, tostarp vērienīgi būvdarbi, kas saistīti ar ieguldījumiem infrastruktūrā un 
liela mēroga publiskā iepirkuma procedūrām, Eiropas līmenī laika posmā no 
2007. gada līdz 2013. gadam veido 46 % no kohēzijas politikas kopējā budžeta 
(aptuveni EUR 159 mljrd.); 

 mazo un vidējo uzņēmumu saskarsme ar publiskā iepirkuma procedūrām ir 
divējāda. Pirmkārt, publiski līgumi ir nozīmīga to uzņēmējdarbības daļa, un tāpēc 
tiem ir vajadzīgs regulāri piedalīties publiskā iepirkuma konkursos. Otrkārt, attiecībā 
uz publisko finansējumu — maziem un vidējiem uzņēmumiem vai citām 
organizācijām, iegādājoties preces un pakalpojumus par publisko finansējumu, ir 
jāpiemēro publiskā iepirkuma noteikumi. Pirmajā gadījumā mazie un vidējie 
uzņēmumi arvien uzlabo savu sniegumu, taču otrajā gadījumā tie joprojām saskaras 
ar būtiskiem šķēršļiem;  

 Eiropas Savienības tiesību akti paredz operāciju finanšu kontroli, kā arī sistēmas 
revīziju un izlases veidā atlasītu projektu paraugu revīziju. Taču publiskā iepirkuma 
kontroles lietderību un efektivitāti bieži ietekmē pieredzes, apmācības un iekšējās 
zinātības trūkumus vadības jomā, kā arī darbinieku mainība; 

 ar publisko iepirkumu saistītas programmu vadības problēmas atšķiras atkarībā no 
programmu veida. Infrastruktūras ieguldījumiem pievērstu lielu darbības 
programmu vadošajām iestādēm ir lielākas iespējas nodrošināt sev pietiekamu 
iekšējo kompetenci publiskā iepirkuma jomā. Vadošajām iestādēm, kas atbildīgas 
par darbības programmām, kuras aptver plašu intervenču loku, ir lielākas grūtības 
ieviest lietderīgu un efektīvu publiskā iepirkuma kontroli un saistītā riska pārvaldības 
stratēģijas; 

 publiskā iepirkuma noteikumu neievērošana bija otrais no 2010. gadā desmit biežāk 
konstatētajiem pārkāpumiem (14 % no visiem gadījumiem un 17 % no līdzekļu 
apjoma). 

3. Piemēri un praktiskā pieredze 

Pamatojoties uz iepriekš minēto pieeju, 5. nodaļā aplūkoti daži kohēzijas politikas 
programmu tipoloģijas piemēri. Attiecīgo valstu un programmu profili palīdz uzskatāmi 
paskaidrot iepriekšējās sadaļās aprakstītos vispārīgos konstatējumus. Praktiskā pieredze 
daļēji aptver konverģences, reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķi un Eiropas 
teritoriālās sadarbības mērķus. Svarīgi norādīt, ka ietvertās atsauces uz konkrētu valsti vai 
programmu nenozīmē to, ka attiecīgajā valstī agrāk ir bijuši konstatēti īpaši trūkumi 
saistībā ar publisko iepirkumu. Visi pieredzējušie kohēzijas politikas dalībnieki zina, ka 
publiskais iepirkums ir problemātisks jautājums visas dalībvalstīs un attiecībā uz visa veida 
programmām.  
Struktūrfondu programmās ir ieviestas dažādas procedūras, lai atbilstu dažādo intervences 
jomu prasībām. Programmu konteksta, vadības struktūras un īstenošanas kārtības ziņā visā 
Eiropas Savienībā vērojama liela dažādība, un samērā bieži atsevišķas programmas vienā 
dalībvalstī var būtiski atšķirties. Jāuzsver trīs vispārējie aspekti:  
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 Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts vides un 
infrastruktūras projektiem, kurus pārvalda valsts iestādes. Šajā gadījumā 
valsts iestādes izsludina īpašu infrastruktūras projektu konkursu, Eiropas 
Savienības līmenī publicējot publisku paziņojumu. Lielākā daļa no šiem 
projektiem pārsniedz Eiropas Savienības robežvērtību (pašreiz tā ir EUR 5 
miljoni, sk. 2. nodaļu), un tāpēc ir jāpiemēro Eiropas Savienības publiskā 
iepirkuma direktīvas; 

 atbalsts uzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem2 un 
pētniecības centriem, kas paredzēts inovācijai un izaugsmei (tostarp 
pētniecībai un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām). Šajā 
gadījumā finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda piešķir 
uzņēmumiem, nevalstiskām organizācijām un pētniecības centriem, lai tiem 
palīdzētu inovatīvā un tirgus virzītā attīstībā. Saņēmējiem ir jāievēro publiskā 
iepirkuma noteikumi saistībā ar viņu projekta iepirkuma vērtību. Šajā gadījumā 
pirkumu vērtība aptver visu publiskā iepirkuma robežvērtību spektru — no preču 
piegādes, kuru vērtība ir mazāka nekā EUR 10 000, līdz vairākus miljonus eiro 
vērtām pētniecības iekārtām un aparatūrai. Tik plaša pieeja iepirkumiem attiecas 
arī uz citām tematiskajām jomām, piemēram, tūrismu, kultūru un 
pilsētu/reģionu attīstību; 

 tiešs finansējums privātpersonām, kurš nepārsniedz Eiropas Savienībā 
noteikto robežvērtību (galvenokārt no Eiropas Sociālā fonda). Publiskā 
iepirkuma noteikumi šo jomu apgrūtina mazāk, jo līgumu summas lielākoties ir 
mazākas par robežvērtībām, no kurām piemēro sarežģītas iepirkuma procedūras. 

Trīs procedūras grupu nošķīrumā aptvertas visas kohēzijas politikas finansējuma mērķa 
grupas.  
Šī pētījuma 5. nodaļā sīki izvērtēti šādi piemēri: 

 konverģences programmas — Slovākijas piemērs; 

 reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķa programma Ziemeļreinai-
Vestfālenei; 

 publiskais iepirkums Eiropas teritoriālās sadarbības programmās; 

 kandidātvalsts/pievienošanās valsts — Horvātijas gadījums (kura kļūs par Eiropas 
Savienības dalībvalsti; pētījumā izvērtēts vairāku gadu laika posms pirms 
pievienošanās). 

Galvenie konstatējumi ir šādi: 

 gadījumu pētījumos Slovākijā (valsts, uz kuru attiecas konverģences mērķis) un 
Horvātijā (bijuši kandidātvalsts) uzsvērta nepieciešamība veikt pasākumus, kas īpaši 
pievērsti spēju veidošanai; 

 turklāt Slovākijā publiskā iepirkuma aktā (kas ir salīdzinoši jauns likumdošanas 
elements) tiek izdarīti bieži grozījumi, kas rada papildu problēmas visām 
programmas struktūrām, kuras veic kontroles funkcijas; 

 programmas vadošās iestādes ir devušas skaidru vēstījumu, ka procedūras, kas 
piemērojamas līgumiem, kuru vērtība ir mazāka par Eiropas Savienībā noteiktajām 
robežvērtībām, būtu jāvienkāršo, lai mazinātu kontroles struktūru un saņēmēju lielo 

                                                 
2  Sk. MVU definīciju Eiropas Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK, kas publicēts Eiropas Savienības 2003. gada 

20. maija Oficiālajā Vēstnesī L 124, 36. lpp. 
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administratīvo slogu, kas nebūt neveicina godīgu, pārredzamu un nediskriminējošu 
publisko iepirkumu. 

4. Galvenie konstatējumi un ieteikumi 

Skaidri jānorāda, ka publiskā iepirkuma vispārējam mērķim un darbības veidam nav 
alternatīvas — publiskā sektora ieguldītājiem vajadzētu ļaut visiem ieinteresētajiem un 
spējīgajiem privātajiem piegādātājiem iesniegt piedāvājumu par prasīto būvdarbu, preču 
vai pakalpojumu sniegšanu. Uz Eiropas Savienības kohēzijas politiku nevajadzētu 
attiecināt atkāpes no publiskā iepirkuma direktīvām Eiropas līmenī. Visi galvenie 
argumenti par labu publiskajam iepirkumu ir vēl jo vairāk atbilstīgi ES kohēzijas politikā. 
Būtībā valstu tiesību akti publiskā iepirkumā jomā ir sarežģīti, un būtu vēlams tos 
vienkāršot. Apspriedes par ES publiskā iepirkuma direktīvām vajadzētu izmantot, lai 
veicinātu izpratni par to, ka nozīmīgu daļu neskaidrību publiskā iepirkuma jomā rada valstu 
tiesību aktu sarežģītība. 
ES kohēzijas politikas specifiskā problēma ir tāda, ka — jo īpaši salīdzinājumā ar valstu 
subsīdiju shēmām — tiek izmantoti vairāki kontroles slāņi.  Tāpēc ir lielāka iespējamība 
atklāt publiskā iepirkuma noteikuma pārkāpumus. Taču tajā pašā laikā kohēzijas politikas 
revīzijas un kontroles jomā strādājošie vairumā gadījumu nav iepirkuma eksperti. Ir 
skaidrs, ka šādos apstākļos abas puses — proti, saņēmēji, kā arī revīzijas un kontroles 
struktūras — iegūtu no procedūru skaita samazināšanas un viegli saprotamām 
robežvērtībām.  
Pamatojoties uz analīzi par pašreizējo stāvokli Eiropas Savienībā un izvērtējot uzskatāmos 
piemērus un praktisko pieredzi publiskā iepirkuma un kohēzijas politikas jomā, pētījumā 
ierosināti četri galvenie ieteikumi attiecībā uz:  

 kontroli kā politisko atbildību, 

 programmu vadības pienākumiem, 

 publiskā iepirkuma noteikumu piemērotība mazākiem projektiem, 

 jaunu publiskā iepirkuma elementu veicināšanu kohēzijas politikā. 

Kohēzijas politikas un publiskā iepirkuma nozīmīgi juridiskie un tehniskie aspekti ir valstu 
tiesību aktu priekšmets. Eiropas Savienības regulējums paredz papildu prasības attiecībā uz 
ziņojumu sagatavošanu, uzraudzību un kontroli, taču projektus vada galvenokārt saskaņā 
ar valstu noteikumiem un normām (jo īpaši infrastruktūras ieguldījumu gadījumā). 
Eiropas Savienībā konstatētās atšķirības rada tas, ka ES-12 dalībvalstīs Eiropas Savienības 
programmu administrēšana tiek veikta samērā atšķirīgos administrācijas līmeņos. Lielākajai 
daļai nozares ministriju ir departamenti, kas atbildīgi par kohēzijas programmu īstenošanu. 
Šo departamentu darbinieku kvalifikācijā uzsvars ir likts uz valodu, ziņojumu 
sagatavošanas un uzraudzības prasmēm, taču infrastruktūras publiskajam iepirkumam 
vajadzīgās galvenās specializētās zināšanas nodrošina citi departamenti, kurus var 
raksturot kā tādus, kuru pamatā ir tradicionāla tehniskā un juridiskā kompetence. Tas rada 
vairākas problēmas saistībā ar kompetenci un kontroles funkcijām. Iestādēm, kas atbildīgas 
par iepirkuma kontroli, nepārprotami ir vajadzīgi darbinieki, kuriem ir atbilstošs specializēto 
zināšanu līmenis. Lai nodrošinātu, ka darbs tiek veikts efektīvi un lietderīgi, ir nepieciešams 
pietiekams un pastāvīgs personāls. 
Kontroles funkciju politiskā struktūra ir prasība, lai izveidotu šādu stabilu sistēmu. 
Budžeta samazinājumi, biežas izmaiņas personāla politikā un vērienīga politiska 
iejaukšanās ir šādu kontroles struktūru kopēja problēma. 
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Tāpēc ārkārtīgi svarīgi ir atzīt efektīvu kontroles funkciju nepieciešamību, lai nodrošinātu, 
ka nozīmīgais publiskā iepirkuma tirgus kohēzijas politikā darbojas pārredzami un godīgi. 
Visā Eiropā ir gūti vērā ņemami pierādījumi tam, ka bez kontroles pārredzamību un 
godīgumu nav iespējams nodrošināt. 
 

Ieteikumi 

Kohēzijas politika nodrošina nozīmīgus publisko ieguldījumu fondus vairākās dalībvalstīs, un 
publiskais iepirkums ir galvenais instruments, lai nodrošinātu godīgu pieeju publiskā 
iepirkuma tirgum. Valstīs, kurās kohēzijas politika sniedz nozīmīgu finansējumu, Eiropas 
dalībniekiem vajadzētu atbalstīt skaidru argumentāciju, kas pamato efektīvu un lietderīgu 
kontroles iestāžu nepieciešamību, jo īpaši saistībā ar nākamo plānošanas periodu no 
2014. gada līdz 2020. gadam. 

 

Galvenā atbildība par programmu īstenošanu attiecībā pret Eiropas Komisiju ir kohēzijas 
politikas programmu vadošajām iestādēm. Revīzijas iestādes, kas ir otras nozīmīgākās 
kontroles iestādes, ir tiesīgas veikt kontroles sistēmu darbības revīziju ex-ante, 
programmas īstenošanas laikā un ex-post. 
Divas pamatiespējas, kā uzlabot publiskā iepirkuma vadību struktūrfondu programmās, ir 
šādas: 

 ieviest uzraudzības un nostiprināt kontroles funkcijas (Eiropas Komisija varētu 
visās pamatnostādnēs publiskā iepirkuma uzraudzību un kontroli skaidri noteikt 
par obligātu elementu); 

 radīt stimulus, lai programmas vadošajām struktūrām un saņēmējiem 
nodrošinātu labāku pieeju specializētām zināšanām iepirkuma jomā (kohēzijas 
politikas programmās ir pieejams finansējums programmu īstenošanai un 
vadībai, kas ir atsevišķas prioritātes („Tehniskā palīdzība”) daļa. spēju veidošana 
publiskā iepirkuma jomā varētu būt tehniskās palīdzības prioritātes elements, 
taču tā reti tiek uzskatīta par tādu). 

Eiropas līmenī varētu paust stingru atbalstu tam, lai tehniskā palīdzība tiktu izmantota 
spēju veidošanai publiskā iepirkuma jomā. Svarīgi, lai šādas pieejas mērķis būtu darīt 
pieejamas atbilstošas specializētās zināšanas: 

 programmu vadošajām struktūrām, lai veiktu ex-ante kontroli (t. i., pirms 
līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas), kā arī ex-post kontroli; 

 saņēmējiem (piemēram, izveidot sertificētu iepirkuma ekspertu sarakstu, kuri 
bez maksas (t. i., saņemot programmas finansējumu) var sniegt tāmes 
aprēķinus un sākotnējos norādījumus. 

Pārskats par struktūrfondu programmu praksi Eiropas Savienībā liecina, ka spējas 
nodrošināt efektīvu publiskā iepirkuma kontroli un novērst krāpšanu ar programmām 
saistītajā publiskajā iepirkumā (t. i., būtībā vadošo iestāžu un finanšu kontroles spējas) ir 
diezgan ierobežotas. Tas jo īpaši attiecas uz programmām, no kurām finansē daudz 
dažādas intervences, tostarp nelielām infrastruktūras programmām, piemēram, darbības 
programmām, reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķa programmām vai 
Eiropas teritoriālās sadarbības programmām. Lai stiprinātu savas spējas, iestādēm bieži ir 
jāpaļaujas uz citu iestāžu, piemēram, revīzijas iestāžu, valsts iepirkuma biroju vai pat 
Revīzijas palātas specializētajām zināšanām. Tāpēc ir vajadzīga uzlabota sistēma vadības 
zināšanu strukturētai apmaiņai un pieejai specializētām zināšanām publiskā iepirkuma 
jomā. 
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Ieteikumi 

Eiropas Parlaments varētu sākt sarunas ar Komisiju par mērķtiecīgu publiskā iepirkuma 
tiesību aktu kopumu kohēzijas politikas jomā. Šajā kopumā varētu ietvert vairākus 
elementus, piemēram, uzraudzības ieviešanu, kontroles noteikumu stiprināšanu un 
labākas konsultācijas par iespējamajiem drošības mehānismiem attiecībā uz publisko 
iepirkumu programmu ietvaros. Jo īpaši attiecībā uz programmām, kas aptver plašu 
atbilstīgo intervenču loku, pastāv vairākas iespējas, lai: 

 novērstu ar publisko iepirkumu saistītus trūkumus; 

 nodrošinātu lielu zinātību par publisko iepirkumu visos programmas un projektu 
ciklu pārvaldības posmos.  

 

Gadījumu izpētes skaidri atklāj vairākas problēmas saistībā ar publiskā iepirkuma 
noteikumiem, kas attiecas uz mazākiem projektiem. Maziem un vidējiem 
uzņēmumiem vai citām nelielām organizācijām, pārvaldot publiski finansētus projektus, ir 
pienākums piemērot publiskā iepirkuma noteikumus. Tas rada vairākus šķēršļus, jo īpaši 
saistībā ar viņu spēju risināt šīs procedūras. 
Procedūru sarežģītības problēma attiecas ne tikai uz Eiropas Savienības noteikumiem, bet 
arī dažu valstu procedūrām, ko piemēro iepirkumam, kura vērtība ir mazāka nekā Eiropas 
Savienībā noteiktās robežvērtības. Šajā gadījumā publiskais iepirkums dalībvalstu līmenī 
var būt sarežģītāks nekā Eiropas līmenī. Tajā pašā laikā ir ļoti grūti pierādīt līdzekļu efektīvu 
izlietojumu, nesalīdzinot cenas. Tāpēc ir nepieciešams noteikt obligātos cenu salīdzināšanas 
standartus, proti, lai ieviestu pārredzamu piedāvājumu salīdzināšanu, neradot pārmērīgu 
papildu administratīvo slogu.  
Jebkurā gadījumā, lai struktūrfondi sasniegtu savas potenciālās mērķa grupas, ir jāmazina 
publiskā iepirkuma noteikumu sarežģītība.  

Ieteikumi 

Gadījumos, kad publiski finansētus projektus pārvalda nelielās organizācijas, līgumu 
vērtība ir maza. Piegādātāji, kā arī līgumslēdzējas iestādes apgalvo, ka šādos gadījumos 
iepirkuma procedūras būtu jāvienkāršo. Eiropas dalībnieki varētu atbalstīt diskusiju, kuras 
mērķis ir noteikt obligātos standartus pārredzamai cenu salīdzināšanai gadījumos, kad 
līgumu vērtība ir maza, tādējādi radot iespēju Eiropas Savienību valstu iepirkuma tiesību 
aktos mazināt tiesību normu daudzveidību, kuras piemēro mazākiem līgumiem.  
Turklāt, lai mazinātu administratīvo slogu nelielajām saņemējorganizācijām, vajadzētu 
nodrošināt, ka atbalstu piešķir iepirkuma eksperti, izmantojot darbības programmu 
tehniskās palīdzības budžetu.  

 

Kohēzijas politikas dalībniekiem visā Eiropā vajadzētu pievērst uzmanību vairākiem 
jauniem elementiem, kas ieviesti publiskā iepirkuma jomā. Jo īpaši zaļais publiskais 
iepirkums vai ilgtspējīgs publiskais iepirkums, kas pievērsts preču aprites cikla vai 
ēku ekspluatācijas laika izmaksām, būtu atbilstoši elementi saskaņā ar kohēzijas politiku, 
kas saskaņota ar stratēģijas „Eiropa 2020” mērķiem. Regulas (ES) Nr. 1083/2006 17. pantā 
noteikts, ka fondu mērķus jātiecas sasniegt, ņemot vērā vides ilgtspēju. Praktiski visās 
darbības programmās vides ilgtspēja ir jānosaka par horizontālo principu. Zaļā publiskā 
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iepirkuma kā vides ilgtspēju pozitīvi ietekmējoša faktora veicināšana varētu papildināt šo 
principu.  
Līdzīgu pieeju varētu apsvērt attiecībā uz sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, kas ir 
mazs, taču konkrēts elements, kurš palīdz īstenot sociālās integrācijas mērķi. Visbeidzot, 
projektus, kas saistīti ar šiem jaunajiem publiskā iepirkuma elementiem, varētu sekmēt 
nākamās paaudzes programmās. Šāda pieeja varētu izpausties vairākos veidos, tostarp kā: 

 apmācības iniciatīvas par zaļo publisko iepirkumu un sociāli atbildīgu publisko 
iepirkumu, kas paredzētas vietējām un reģionālām iestādēm kā spēju veidošanas 
pasākumu daļa saskaņā ar valstu tehniskās palīdzības programmām vai, 
piemēram, — sociāli atbildīga publiskā iepirkuma gadījumā — kā tehniskās 
palīdzības daļa saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda programmām; 

 atbalsts e-iepirkumam kā vienam no informācijas sabiedrības darbības 
programmu elementiem (kuras ir samērā izplatītas ES-12 valstīs). 

 

Ieteikumi 

ES kohēzijas politika, ņemot vērā tās nozīmīgo finansiālo apjomu, var būt līdzeklis, lai 
publiskā iepirkuma jomā iekļautu zaļo publisko iepirkumu, sociāli atbildīgu publisko 
iepirkumu vai e-iepirkumu.  
Taču šādu elementu veicināšanai nākamā plānošanas perioda perspektīvā būs vajadzīgs 
atbalsts Eiropas līmenī, proti, Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta, kā arī dalībvalstu 
atbalsts. Tāpēc būs svarīgi informēt un iesaistīt valstu publiskā iepirkuma iestādes, lai 
sasniegtu plašāku programmu vadošo iestāžu loku. Ja nebūs šādu Eiropas un valstu līmenī 
koordinētu iniciatīvu, programmu vadošās iestādes varētu piešķirt mazu vai nepiešķirt 
nekādu nozīmi citiem piešķiršanas kritērijiem, kuri nav zemākā cena. 

 


