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63.panta ceturtās daļas 1.punkts 
 
Pasūtītājs  var  piemērot  sarunu  procedūru,  iepriekš  nepublicējot  paziņojumu  par  līgumu, 
publiskiem  būvdarbu  un  pakalpojumu  līgumiem,  ja  pasūtītājam  ir  nepieciešami  papildu 
būvdarbi vai pakalpojumi, kuri sākotnēji netika iekļauti līgumā vai būvniecības projektā, bet 
kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami iepriekš noslēgtā līguma izpildei, un tiek 
ievēroti šādi nosacījumi:

a) kopējā līgumcena papildu iepirkuma līgumos nepārsniedz 50 procentus no iepriekš 
noslēgtā līguma līgumcenas,
b)  nepieciešamos  papildu  būvdarbus  veic  vai  pakalpojumus  sniedz  iepriekš  noslēgtā 
līguma izpildītājs,
c) papildu būvdarbus vai pakalpojumus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no iepriekš 
noslēgtajā  līgumā  paredzētajiem būvdarbiem vai  pakalpojumiem,  neradot  ievērojamas 
grūtības pasūtītājam, vai  arī  papildu būvdarbi vai  pakalpojumi ir  būtiski  nepieciešami 
iepriekš noslēgtā līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no šajā līgumā paredzēto 
būvdarbu izpildes vai pakalpojumu sniegšanas.

 Likuma 63.panta ceturtās daļas 1.punkta pamatojumā norādāmie argumenti: 

• Papildu būvdarbu paredzamā līgumcenas ir 120 000 latu vai lielāka;
• Papildu pakalpojumu paredzamā līgumcenai ir 20 000 latu vai lielāka;

• Papildu būvdarbi vai pakalpojumi kļuvuši nepieciešami objektīvi neparedzamu 
apstākļu dēļ;

• Bez papildu būvdarbu vai pakalpojumu līguma nav iespējams realizēt sākotnēji 
noslēgto līgumu;

• Papildu būvdarbu vai pakalpojumu līgumcena  nepārsniedz 50 procentus no iepriekš 
noslēgtā līguma līgumcenas;

• Papildu būvdarbus vai pakalpojumus sniedz iepriekš noslēgtā līguma izpildītājs;

• Papildu  būvdarbus  vai  pakalpojumus  nevar  tehniski  vai  ekonomiski  nodalīt  no 
iepriekš noslēgtajā līgumā paredzētajiem būvdarbiem vai pakalpojumiem.

Lai  sarunu  procedūras  izvēles  pamatojums  būtu  atbilstošs,  pasūtītājam  jāspēj  pierādīt 
atbilstība visiem Likumā noteiktajiem nosacījumiem vienlaicīgi:

1) kādu pasūtītājam objektīvi iepriekš neparedzamu apstākļu2 dēļ nepieciešamie 
papildu pakalpojumi vai papildu būvdarbi nav tikuši iekļauti sākotnējā līgumā; šie apstākļi 

2 Apstākļi, kas var tikt kvalificēti kā neparedzami: 

- slikti laika apstākļi, avārijas, katastrofas u.tml.;

- apstākļi, ko izraisījušas trešās personas, piemēram, jaunas prasības tiesību aktu ieviešanas rezultātā; 
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nedrīkst būt atkarīgi no pasūtītāja, piemēram, no pasūtītāja nepietiekami operatīvas rīcības 
(skat. EKT 1988.gada 27.septembra spriedums lietā C-194/88 R Komisija/Itālija). Saskaņojot 
sarunu procedūras piemērošanu tiek izvērtēts, ko pasūtītājam vajadzēja paredzēt nevis, ko 
viņš faktiski paredzēja; 

Par neparedzamiem apstākļiem   nav   uzskatāmi  :

• apstākļi,  kurus  pasūtītājam  bija  jāparedz  (piemēram,  nepieciešamība  labiekārtot 
teritoriju, ierīkot piebraucamos ceļus);

• pasūtītāja  vajadzības  maiņa  (piemēram,  vēlme  mainīt  telpu  plānojumu  vai  ēkas 
pielietojumu);

• ietaupīti finanšu līdzekļi (izremontēsim vēl kaut ko, jo nauda ir!);

• nepieciešamība pabeigt būvdarbus līdz noteiktam datumam.

2) ka papildus darbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no sākotnējā līguma 
bez  nesamērīgām  grūtībām  („nesamērīgas  grūtības”  jāinterpretē  šauri,  piemēram,  darbi 
jāveic  tai  pašā  būvlaukumā,  kur  jau strādā būvuzņēmējs un uzņēmēja  nomaiņa būtu ļoti 
apgrūtinoša un dārga)

vai
darbus var nodalīt, bet tie ir nepieciešami sākotnējā līguma pabeigšanai (piemēram, līguma 
izpildes laikā negaidīts nogruvums rada nepieciešamību pēc nogruvuma novākšanas darbiem, 
kas nebija paredzēti sākotnējā līgumā, bet bez tiem nav iesējams pabeigt līgumu);

3) ka papildu darbu līgumcena nepārsniedz 50% no sākotnējā līguma cenas. Tā ir 
kopējā papildu darbu līgumcenu summa: piemēram, ja pasūtītājs  jau ir  piemērojis sarunu 
procedūru, lai noslēgtu līgumu par papildu darbiem, kuru līgumcena ir 20% no sākotnējā 
līguma  cenas,  atkārtotā  sarunu  procedūrā  pasūtītājs  nav  tiesīgs  slēgt  līgumu  par  lielāku 
summu kā 30% no sākotnējā līguma cenas.

Saskaņā ar Likuma 27.panta pirmo daļu pasūtītājs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā triju 
darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas saskaņā ar Likuma 32.panta otro daļu iesniedz 
publicēšanai  paziņojumu  par  iepirkuma  procedūras  rezultātiem,  ja  pieņemts  lēmums  par 
iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanu.

-  tehniskas  dabas  apstākļi:  grunts  sastāvs,  pazemes  avoti,  zinātnisko pētījumu rezultātā  noteiktas  stingrākas 
drošības prasības u.tml.
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