Skaidrojums par iepirkumu organizēšanu un nodokļu piemērošanu
Šajos metodiskajos norādījumos iekļautās prasības izriet no:
1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17. decembra Regulas (ES) Nr.
1303/2013 69.panta 3.daļas c) apakšpunkta;
2. Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Regulas Nr. 966/2012 (ES,
EURATOM) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam;
3. Publisko iepirkumu likuma;
4. Ministru kabineta 2016.gada 19.februāra noteikumi Nr.50 “Darbības programmas
"Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas
zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo
finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma
"Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi”;
5. Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumiem Nr.77 „Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.-2020. gada
plānošanas periodā”;
6. Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumiem Nr.784 „Kārtība, kādā
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas
nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.-2020. gada
plānošanas periodā”;
7. Ministru kabineta 2017.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par
iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”.
8. Vadošās iestādes 2017.gada 11.jūlija vadlīnijām Nr.2.1. “Vadlīnijas attiecināmo un
neattiecināmo izmaksu noteikšanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā”.
Partnera jēdziens
Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēts zinātniskais institūts vai Latvijas
Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants
(turpmāk – pētniecības pieteikuma īstenotājs) pētniecības pieteikumu var:
- īstenot individuāli;
vai
- partnerībā ar ārvalsts vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu
(turpmāk – sadarbības partneris).
Pētniecības pieteikuma īstenotājs, saglabājot atbildību par projekta īstenošanu, mērķu
sasniegšanu, izdevumu attiecināmību, kā arī maksājumu veikšanu un iepirkuma procedūras
veikšanu, var īstenot Eiropas Savienības fonda projektu, iesaistot sadarbības partneri, kurš
atbilst šādiem nosacījumiem:
- atbilst normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu noteiktajām prasībām;
- iesaistās projekta īstenošanā ar tā valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo
īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem.
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Šādu ieguldījumu rezultātā ar sadarbības partneri nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no
kurām izrietētu, ka šis darījumus atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko
iepirkumu likumam vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam vai ka
darījumam jāpiemēro normatīvie akti par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību
pasūtītāja finansētiem projektiem.
Pētniecības pieteikuma īstenotājs pētniecības pieteikumu var īstenot sadarbībā ar partneri, kas
uzņem pēcdoktorantu un nodrošina pieeju infrastruktūrai vai cilvēkresursiem pētniecības
pieteikuma ietvaros nepieciešamo pētījumu īstenošanai (negūstot ekonomiskās
priekšrocības un intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no pētniecības pieteikuma
ietvaros veiktajām darbībām) atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.februāra noteikumu
Nr.50 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt
ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma
"Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi” 20. punktam (turpmāk –
noteikumi).
Pētniecības pieteikuma īstenotājs gadījumā, kad pētniecības pieteikumu īsteno sadarbībā ar
partneri, noslēdz sadarbības līgumu, paredzot saturiskās, tehniskās un finansiālās sadarbības
nosacījumus, pušu tiesības, pienākumus un atbildību atbilstoši noteikumu 21. punktam.
Publisko iepirkumu likuma regulējums
1.

2.

3.

Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 1.panta pirmās daļas 19.punkts
nosaka subjektus, kuriem ir jāpiemēro Likums, proti, pasūtītājs ir publiska
persona vai tās institūcija, biedrība, kuras visi biedri ir pasūtītāji, nodibinājums, kura
visi dibinātāji ir pasūtītāji, kā arī tāda privāto tiesību juridiskā persona, kas atbilst
visiem
šādiem
kritērijiem:
a) ir nodibināta vai darbojas, lai apmierinātu sabiedrības vajadzības, kurām nav
komerciāla
vai
rūpnieciska
rakstura,
b) atrodas publiskas personas vai tās institūcijas padotībā vai izšķirošā ietekmē vai
šiem kritērijiem atbilstošas privāto tiesību juridiskās personas izšķirošā ietekmē (šī
ietekme izpaužas kā balsstiesību vairākums pārraudzības institūcijas vai
izpildinstitūcijas locekļu ievēlēšanā vai vadības iecelšanā), vai arī šīs privāto tiesību
juridiskās personas darbību vairāk par 50 procentiem finansē publiska persona, tās
institūcija vai cita šiem kritērijiem atbilstoša privāto tiesību juridiskā persona.
Savukārt piegādātāja definīcija ir sniegta Likuma 1.panta 22.punktā: piegādātājs ir
fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā,
kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus1, piegādes, preces vai sniegt pakalpojumus.
Pasūtītājam pirms būvdarbu1, piegāžu un pakalpojumu līgumu slēgšanas ir
jāpiemēro Likumā noteiktās iepirkuma procedūras. Saskaņā ar Likuma 1.panta
9.punktu publiski būvdarbu1, piegādes un pakalpojumu līgumi ir iepirkuma līgumi,
kuri finansiālās interesēs rakstveidā noslēgti starp vienu vai vairākiem pasūtītājiem
un vienu vai vairākiem piegādātājiem.

Publisko iepirkumu likuma piemērošana gadījumos, kad pētniecības pieteikumā iesaistīts
partneris
1

Uz 1.1.1.2. pasākumu “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” būvdarbu izmaksas nav attiecināmas.
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Gadījumā, ja pētniecības pieteikuma īstenošanā ir iesaistīts partneris, kas atbilst noteikumos
partnerim izvirzītajām prasībām un tas ir pasūtītājs likuma izpratnē, kā arī piedalās
pētniecības pieteikuma darbību/aktivitāšu īstenošanā, kā rezultātā kā finansiālu labumu iegūst
iespēju izmantot darbības/aktivitātes īstenošanas rezultātā radīto vērtību, Likumā paredzētās
iepirkuma procedūras nav jāpiemēro darbībām, ko pētniecības pieteikuma īstenotājs saņem
no sadarbības partnera.
Piemēram, Universitātes X partneris pētniecības pieteikuma īstenošanā ir
Universitāte Y. Abas Universitātes sadarbojas, lai veiktu pētījumu un abas
universitātes varēs izmantot pētījuma rezultātu. Pētniecības pieteikuma īstenotājs
(Universitāte X) partnerim (Universitātei Y) no pētniecības pieteikuma līdzekļiem
sniedz finansējumu pretī saņemot noteiktu rezultātu. Attiecībās starp Universitāti X
un Universitāti Y nav jāpiemēro Likumā noteiktās procedūras. Savukārt, ja
pētniecības pieteikuma īstenotāja partneris (Universitāte Y) saņem pakalpojumus
vai piegādes no trešajām personām (ne no pētniecības pieteikuma īstenotāja) tai ir
jāpiemēro Likumā noteiktās iepirkuma procedūras.
Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturtā daļa nosaka, ka nav atļauts sadalīt daļās būvdarbu1
projektus, paredzamās piegādes vai pakalpojumus, lai izvairītos no attiecīgās iepirkuma
procedūras piemērošanas. Paredzamās līgumcenas noteikšanai nav atļauts izmantot tādu metodi,
kas vērsta uz likumā noteikto iepirkuma procedūru nepiemērošanu. Lai nodrošinātu Publisko
iepirkumu likuma 11.panta ceturtās daļas prasību ievērošanu, gadījumos, kad pētniecības
pieteikuma īstenotājs, pamatojoties uz sadarbības līgumu, nodod finansējumu partnerim,
partneris var veikt atsevišķu iepirkuma procedūru tikai tādā gadījumā, 1) ja iepirkuma
priekšmets ir tik specifisks, ka tas nebūtu jāapvieno vienā iepirkuma procedūrā, ja visu
iepirkumu veiktu pats pētniecības pieteikuma īstenotājs; 2) partneris piedalās pētniecības
pieteikuma īstenošanā arī ar savu finansējumu; 3) partneris ir pilnībā atbildīgs par, kādas no
pētniecības pieteikumā paredzētās darbības/aktivitātes īstenošanu, kā arī ir atbildīgs par to
darbību/aktivitāti, kuras ietvaros plānots izmantot iepirkto priekšmetu.
Gadījumā, ja pētniecības pieteikuma īstenotāja partneris nav pasūtītājs Likuma izpratnē, bet
atbilst noteikumos par darbības/aktivitātes īstenošanu partnerim izvirzītajām prasībām,
pētniecības pieteikuma īstenošanā iesaistītajam partnerim dokumentāli jāspēj pierādīt, ka
sniegtie pakalpojumi atbilst pašizmaksai, partneris nav guvis finansiālu labumu no sadarbības
līgumā paredzēto darbību veikšanas, bet labumu guvis no darbības/aktivitātes īstenošanas
rezultātā radītās vērtības izmantošanas (tas ir pastarpināti gūst materiālu vai nemateriālu
labumu).
Piemēram, partneris veic pētījumu ķīmijā. Labums, ko gūst partneris ir nevis
starpniecības rezultātā radies uzcenojums par mēģeņu iegādi, bet labums, ko
partneris gūst no pētījuma rezultāta izmantošanas.
Gadījumā, ja pētniecības pieteikuma īstenotājs ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants, kas īsteno pētniecības
pieteikumu sadarbībā ar partneri un a) piedalās ar savu līdzfinansējumu, b) iepērk materiālus
pētniecības pieteikuma ietvaros savas darbības/aktivitātes īstenošanai saviem darbiniekiem, tad
iepirkumu procedūru veic atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.jūnija noteikumiem
Nr.104.
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Iepirkumu veikšana pētniecības pieteikuma attiecināmo izmaksu ietvaros
Pētniecības pieteikuma īstenotājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas
iesniedz VIAA paredzēto iepirkumu plānu, kas sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2015.
gada 10. februāra noteikumiem Nr.77. Izmaiņu gadījumā pētniecības pieteikuma īstenotājs
aktualizē iepirkumu plānu un iesniedz to VIAA. Iepirkumu plāna paraugs pievienots 3.1.2.1.
metodikai2 (ja attiecināms). VIAA, sadarbības iestādei un jebkurai citai Eiropas Savienības
fondu uzraudzībā iesaistītai institūcijai saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt izlases pārbaudes pētniecības pieteikuma īstenošanas
vietās, progresa dokumentācijas atbilstības izlases veida pārbaudes, kā arī jebkādas citas
pārbaudes, finanšu kontroles un auditus. Uz pētniecības pieteikumu īstenotājiem, kuri
atbilstoši noteikumu 48.2. un 81.2. apakšpunktā minētajam ir piemērojuši vienas vienības
izmaksas3, šis punkts neattiecas.
Pētniecības pieteikuma īstenotājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no VIAA pieprasījuma
saņemšanas iesniedz plānoto iepirkuma dokumentāciju pirms iepirkuma izsludināšanas
(nolikuma projekts, līguma projekts), ja tiek piemērots Publisko iepirkumu likuma regulējums
un tirgus izpētes dokumentāciju, ja netiek piemērots Publisko iepirkumu likuma regulējums.
Uz pētniecības pieteikumu īstenotājiem, kuri atbilstoši noteikumu 48.2. un 81.2.
apakšpunktā minētajam ir piemērojuši vienas vienības izmaksas4, šis punkts neattiecas.
Gadījumos, kad iepirkumu veic atbilstoši noteikumu 48.punktā paredzētajām piegādēm vai
pakalpojumiem, kur tāda ir nepieciešama, Latvijas Republikas Zinātnisko institūciju reģistrā
reģistrēta zinātniskā institūcija, piemēro Likuma 9. pantā noteikto kārtību, kur publisku
piegādes līgumu vai pakalpojumu līgumu paredzamā līgumcena ir 10000 euro vai lielāka, bet
mazāka par 42 000 euro. Ja paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka, pasūtītājs veic
Likuma 8. pantā norādītās iepirkuma procedūras.
Atbilstoši Likuma 5.panta 6.punktam vai 7.punktam pasūtītājs nepiemēro šajā likumā noteiktās
iepirkuma procedūras, ja līgumcena ir mazāka par 135 000 euro un ja līgums tiek slēgts par
materiālu, reaģentu un komponentu piegādi eksperimentu veikšanai, maketu un prototipu
izstrādei valsts vai augstskolas izveidotā zinātniskajā institūcijā, kas reģistrēta zinātnisko
institūciju reģistrā, ja šo materiālu, reaģentu un komponentu nepieciešamību, to parametrus vai
daudzumu nosaka pētniecības vai izstrādes procesa norise, kā arī zinātniskā raksta publicēšanu
zinātniskajā periodikā vai citā zinātniskā izdevumā un par to samaksā vai par to zinātniekam
atlīdzina valsts vai augstskolas izveidota zinātniskā institūcija, kas reģistrēta zinātnisko
institūciju reģistrā. Procedūru piemērošanas izņēmums attiecas tikai uz tiem gadījumiem, kad
vajadzība rodas pētniecības procesa gaitā, kuru iepriekš nebija iespējams paredzēt un tādējādi

3.1.2.1. palīgmateriāls ir Valsts izglītības attīstības aģentūras izstrādāts, kas ietver informāciju par izdevumus
attaisnojošiem un rezultātus apliecinošiem dokumentiem.
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ir nepietiekams laiks mazā iepirkuma realizācijai, lai sekmīgi noslēgtu pētniecības procesu.
Pārējos gadījumos piemēro iepirkumu procedūru likuma noteiktajā kārtībā.
Gadījumos, kad iepirkumu līgumcenām, kuras ir zemākas nekā Likumā norādītie sliekšņi: (a)
precēm vai pakalpojumiem līdz 10 000 euro (bez PVN), (b) līgumcenas ir mazākas nekā
Ministru kabineta 2017.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.104 „Noteikumi par iepirkuma
procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” norādītie sliekšņi
precēm vai pakalpojumiem līdz 70 000 euro (bez PVN), pētniecības pieteikuma īstenotājam
ir jāveic tirgus izpēte un jādokumentē tās rezultāti, kā arī jāpamato konkrētā piegādātāja vai
pakalpojuma sniedzēja izvēle. Prasība veikt tirgus izpēti un dokumentēt tirgus izpētes
rezultātus, kas apliecina atbilstoša pretendenta izvēli izriet no: Eiropas Parlamenta un Padomes
2012. gada 25. oktobra Regulas Nr. 966/2012 (ES, EURATOM) par finanšu noteikumiem, ko
piemēro Savienības vispārējam budžetam, atbilstoši kuram pētniecības pieteikuma īstenotājam
jānodrošina pārredzamība un vienlīdzīga attieksme pret potenciālajiem piegādātājiem līgumu
piešķiršanas procedūras laikā, un par Padomes Regulas (EK, EURATOM) Nr. 1605/2002
atcelšanu.
Lai izvēlētos atbilstošo piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju pētniecības pieteikuma
īstenotājs:
-

-

definē līguma priekšmetu (tehnisko specifikāciju, apjomu) un līguma izpildes
noteikumus (piemēram, piegādes vai darbu izpildes laikus, avansa apmēru, garantijas
prasības utt.), kas var ietekmēt piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju loku vai
piedāvāto cenu;
ieteicamais aptaujājamo potenciālo piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju skaits ir
vismaz trīs.

Iespējamie veidi, kādā iespējams aptaujāt potenciālos piegādātājus vai pakalpojuma sniedzējus
ir šādi:
- telefoniska aptauja;
- aptauja, izmantojot elektronisko pastu;
- aptauja, izmantojot internetā publiski pieejamos pakalpojuma sniedzēju vai piegādātāju
piedāvājumus.
Ja potenciālo piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju aptauja ir veikta telefoniski, pētniecības
pieteikuma īstenotājs reģistrē telefona sarunas laiku, potenciālā piegādātāja vai pakalpojuma
sniedzēja vārdu un uzvārdu (nosaukumu, ja potenciālais piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs
ir juridiska persona) un piedāvāto cenu.
Ja potenciālo piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju aptauja ir veikta, izmantojot elektronisko
pastu, sarakstē ar potenciālo piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju izsmeļoši jāparādās visai
tai informācijai, kas minēta šīs metodikas pirmajā rindkopā par atbilstošā piegādātāja vai
pakalpojuma sniedzēja izvēli t.i. tehniskā specifikācija, līguma izpildes noteikumi utml.
Pētniecības pieteikuma īstenotājam ir jāsaglabā gan savu sūtīto e-pastu izdrukas, gan
potenciālo piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju sniegtās atbildes.
Ja potenciālo piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju aptauja veikta, izmantojot internetā
publiski pieejamos pakalpojuma sniedzēju vai piegādātāju piedāvājumus, pētniecības
pieteikuma īstenotājs saglabā interneta izdruku un saiti uz interneta vietni, kurā izvietots
piedāvājums.
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Izvērtējot piedāvātās cenas, pētniecības pieteikuma īstenotājs ņem vērā to, lai piedāvājumi
būtu savstarpēji salīdzināmi un piedāvātā cena ietvertu visus līguma izpildes izdevumus,
izņemot pievienotās vērtības nodokli.
Papildus skaidrojumu par priekšizpētes veikšanu paredzamās līgumcenas noteikšanai var
meklēt
norādītajā
saitē
:http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/Skaidrojums_ligumcenas_prieksizpete_0804
2013_0.pdf.
Lūdzam pievērst uzmanību, ka atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 18.panta pirmās daļas 3.punktam
finansējuma saņēmējs (atbilst pētniecības pieteikuma īstenotājam) nodrošina, lai projektam
piešķirtais finansējums tiktu izlietots saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, ievērojot
saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus. No minētā regulējuma izriet, ka
pasūtītāja pienākums ir pamatot tā pieņemtos lēmumus saistībā ar finanšu izlietojumu. Līdz ar
to pasūtītajam nepieciešams veikt tirgus izpēti pirms katra iepirkuma, nosakot paredzamo
līgumcenu, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūras veidu.
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu
Paredzamās līgumcenas noteikšanas metode nemainās atkarībā no tā, vai iepirkuma līgums tiek
slēgts ar fizisku vai juridisku personu, vai šādu personu apvienību jebkurā to kombinācijā.
Tādējādi pasūtītājam, nosakot paredzamo līgumcenu, ikvienā gadījumā jānosaka tā maksimālā
iespējamā summa, kuru piegādātājs tieši (no pasūtītāja) un netieši (no trešajām personām, kā
arī dažādu maksājumu no valsts budžeta veidā) varētu saņemt saistībā ar konkrēto darījumu,
ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus līguma papildinājumus, un jāietver tajā visas ar
piegādes vai pakalpojuma līguma izpildi saistītās iespējamās izmaksas, tajā skaitā visus
nodokļus un nodevas, izņemot likumā norādīto PVN.
Saskaņā ar noteikumu 55.punktu pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināmās izmaksas, ja tas
nav atgūstams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā. Ja
pētniecības pieteikuma īstenotājs var nodrošināt izsekojamību PVN priekšnodokļa apmēram
(nodrošināt liecības, ka tas nav atgūstams), to var attiecināt, ja vien to paredz MK noteikumi
par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu.
Papildus iepriekš minētajam Valsts izglītības attīstības aģentūra sniedz informāciju par to,
kādas sekas var izraisīt nepareiza līgumcenas noteikšana no izmaksu attiecināmības viedokļa
Eiropas Savienības fondu projektos:
1) ja nepareizas līgumcenas noteikšanas gadījumā mainās iepirkuma procedūras
sliekšņi, izmaksas ir neattiecināmas nepareizi veikta iepirkuma dēļ;
2) ja nepareizi noteiktās līgumcenas dēļ nav mainījusies piemērojamā iepirkuma
procedūra, attiecināmas var tikt tikai izmaksas, kas uzrādītas noslēgtajā iepirkuma
līgumā. Proti, nevar attiecināt tās nodokļu summas, kas nav norādītas līgumā, bet
rodas tā izpildes gaitā, jo atšķiras piedāvājumā norādītā summa no tās summas, par
kuru noslēgts iepirkuma līgums.
Papildus iepriekš minētajam vēršam uzmanību uz to, ka gadījumā, ja līgumā nav norādīta pilna
līgumcena, ieskaitot nodokļus, iesniegtā dokumentācija nav skaidra un izsekojama, tas rada
būtisku neattiecināmo izmaksu risku.
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Valsts izglītības attīstības aģentūra vēl pētniecības pieteikuma īstenotājiem teicamas un izcilas
sekmes iepirkumu veikšanā!
Projekta atbildīgā amatpersona

E.Zondaka

I.Kurzemniece, 67814328
ineta.kurzemniece@viaa.gov.lv
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