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2 Civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas 
instrukcijas nepieciešamība 

Problēmas raksturojums 

Īstenojot ES fondu līdzfinansētus projektus, tiek slēgti civiltiesiski līgumi ar 
pakalpojumu sniedzējiem un preču piegādātājiem. Civiltiesiska līguma 
ietvaros puses vienojas par pakalpojuma sniegšanas/preces piegādes 
nosacījumiem, cenu, kvalitātes standartiem, apmaksas kārtību, saistību 
pastiprinošiem līdzekļiem (līgumsodiem, nokavējuma procentiem), strīdu 
izskatīšanas kartību un citiem nosacījumiem. 

Tomēr, līguma izpildes rezultātā bieži nākas saskarties ar pakalpojuma/ preces 
zemo kvalitāti. Kā arī līgumos iestrādāti nesamērīgi lieli līgumsodi attiecībā 
pret valsti, kā rezultātā ir apgrūtināta līgumu laušana, ja tāda 
nepieciešamība konstatējama. 

 

Problēmas cēlonis: 

Noslēgtā civiltiesiskā līguma ietvaros nav paredzēti: 

nodevuma kvalitātes standarti un kvalitātes pārbaudes metodika;  

taisnīgi un iedarbīgi kvalitātes nodrošinājuma piespiedu mehānismi,  

kas saistīti ar maksājumu kārtību, līgumsodiem, līguma uzteikumu.  
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Civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas 
instrukcijas nepieciešamība 

Problēmas pastiprinoši iemesli: 

▌ kļūdas civiltiesiska līguma saturā;  

▌ ES fondu kontrolējošo iestāžu nespēja kontrolēt līgumu saturu un 
to izpildi.  

Problēmas ietekme: 

▪ veidojas neatbilstoši maksājumi ES fondu projektu ietvaros, un 
tiek atteikts ES fondu līdzfinansējums;  

▪ ES fondu līdzfinansējuma atteikuma gadījumā tiek uzlikts slogs 
valsts budžetam apmaksāt civiltiesisko darījumu ES fondu 
līdzfinansētā projektā.  

Problēmas risinājums: 

Lai novērstu valsts interesēm nelabvēlīgu civiltiesisku līgumu slēgšanu 
ES fondu vidē, kā arī, lai paaugstinātu nodevumu kvalitāti un tās 
kontroli, ar iekšēju normatīvu aktu nepieciešams noteikt nosacījumus, 
kas jāievēro, sastādot civiltiesiska līguma saturu ES fondu vidē, ja 
līgumslēdzēja viena no pusēm ir pārvaldes iestāde.  
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Civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas 
instrukcijas nepieciešamība 

Priekšlikuma līdzšinējā apspriešana: 

š.g. 14.aprīlī- Valsts sekretāru sanāksmē; 

š.g. 31.maijā- ES fondu uzraudzības komitejā, kurā piedalījās visas ES 

fondu vadībā iesaistītās iestādes, sociālie partneri, Eiropas Komisija un 

NVO pārstāvji; 

š.g. 18.jūnijā- valdību veidojošo politisko partiju koalīcijas sanāksmē. 

 

Augstāk minēto sanāksmju ietvaros atbalstīta Ministru kabineta 

instrukcijas projekta izstrādes nepieciešamība. Ievērojot minēto, izdots 

Ministru prezidenta 2012.gada 1.augusta rīkojums nr. 286 
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Instrukcijas projekts par civiltiesisku līgumu izstrādi un 

slēgšanu pārvaldes iestādēs 

▌ Instrukcijas projekts nosaka kārtību, kādā tiešās 
pārvaldes iestādes izstrādā un slēdz piegādes 
līgumus, pakalpojumu līgumus un būvdarbu 
līgumus, kuru izpildi pilnībā vai daļēji finansē 
Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas 
fonds 
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Instrukcijas projekts par civiltiesisku līgumu izstrādi un 

slēgšanu pārvaldes iestādēs 

Instrukcijas projekts ietver nosacījumus par: (…) 
▌ līguma cenu; 
▌ samaksas noteikumus un kārtību; 
▌ līguma izpildes termiņu; 
▌ līguma izpildes kārtību; 
▌ noteikumus par līguma izpildījuma nodrošinājumu; 
▌ izpildījuma pieņemšanas un pretenziju izteikšanas kārtību; 
▌ izpildījuma garantijām; 
▌ intelektuālā īpašuma tiesībām; 
▌ līdzēju apliecinājumiem;  
▌ līdzēju konfidencialitātes saistībām un publicitātes noteikumiem; 
▌ līdzēju sadarbības kārtību; 
▌ noteikumiem par nepārvaramu varu; 
▌ līdzēju tiesiskās aizsardzības līdzekļiem; 
▌ līguma grozīšanas kārtību; 
▌ līguma atcelšanas kārtību; 
▌ pirmstiesas strīdu izskatīšanas kārtību (…) 



7 Instrukcijas projekta regulācijas fokusā: 

• Līguma izpildes un iestādes prasījumu nodrošinājums: 
  - galvojums 
  - garantija 
   -saistību izpildes garantija 

  - avansa atgriešanas garantija 
  - garantijas laika garantija 
  - līguma garantijas rezerves jeb ieturējuma naudas garantija 
  - trūkumu novēršanas garantija 
  - lietošanas garantija 
  - trešo personu tiesību nepārkāpšanas garantija.  

  - apdrošināšana 
• Izpildījuma pieņemšana un pretenziju izteikšana 
• Līguma izpildes apturēšana uz laiku 
• Tiesiskās aizsardzības līdzekļi: 
   - piegādātāja un pasūtītāja atbildība par zaudējumiem, 

    atbildības aprobežojumi 
   - par nekvalitatīvu un neatbilstošu līguma izpildījumu 
   - par plaģiātismu un trešo personu intelektuālā īpašuma vai 
                            citu tiesību aizskārumu 
   - par līguma atcelšanu piegādātāja vainas dēļ 
• Atkāpšanās no līguma, līguma atcelšana 
 
 
 
 



 

 

 

Paldies par uzmanību! 
 

 

Solvita Gulbe  

Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja 

Valsts kancelejas Eiropas  

Savienības struktūrfondu departaments 

Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520 

Tālr.: 67082930, fakss: 67082968 

E-pasts: essd@mk.gov.lv 

www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/ 
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