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Pirms-vadlīniju situācija (ap 2010.g) 

1. Vienotu garantijas standartu neesamība tirgū (katrā pašvaldībā/iestādē savi,
«nemaināmi» garantiju teksti)

2. Civillikums kā vienīgais normatīvais avots attiecībā uz garantijām (CL apraksta
galvojumus, nevis garantijas)

3. Informācijas vakuums par Starptautiskās tirdzniecības palātas vienotajiem
noteikumiem attiecībā uz garantijām (URDG 458, šobrīd 758)

4. Formāla pieeja garantiju pieprasīšanā, neizprotot to būtību, jēgu un izmantošanas
iespējas

5. Neskaitāmu apliecinājumu iesniegšanas nepieciešamība
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2013. gads - Garantiju vadlīnijas apstiprinātas

Ko paredz vadlīnijas?

1. Iepirkumu rīkotāju risku apraksts un tas, kā konkrētas garantijas šos riskus var 
mazināt

2. Visu garantiju veidu padziļināts apskats

3. Pirmā pieprasījuma garantijas darbības principi un atšķirības no galvojumiem

4. Skaidrojums par garantijas teksta būtiskajiem noteikumiem un ieteikumi to 
definēšanā, biežāk sastopamo kļūdu apskats un analīze; standarta garantiju teksti kā 
pielikums vadlīnijām

5. Ieteikumi procedurālajām darbībām, pieņemot garantijas (autentiskums, termiņu 
uzraudzība uc)

6. Garantiju apmaksas pieprasījumu iesniegšanas, izpildes apskats, garantiju slēgšanas 
nosacījumi

7. Apskats par apliecinājumiem, to analīze un ieteikumi to definējumiem
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Kādi ir iepirkumu rīkotāju riski?

1. Saņemot piedāvājumus (Piedāvājuma garantija):
▪ Pretendents atsauks/mainīs piedāvājumu
▪ Pretendents neparakstīs līgumu
▪ Pretendents neiesniegs līguma nodrošinājumu

2. Pēc līguma stāšanās spēkā (Saistību izpildes garantija):
▪ Izpildītājs neuzsāks darbus
▪ Izpildītājs neievēros termiņus
▪ Izpildītājs neveiks darbus kvalitatīvi
▪ Izpildītājs neiesniegs paredzēto kvalitātes (garantijas perioda) nodrošinājumu

3. Pēc avansa maksājuma veikšanas (Avansa atgriešanas garantija):
▪ Izpildītājs neatgriezīs saņemto avansu par nepadarītajiem darbiem

4.    Pēc galīgā norēķina garantijas laikā (Garantijas laika garantija):
▪ Izpildītājs garantijas perioda laikā nenovērsīs radušos defektus
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Kas ir «Pirmā pieprasījuma garantija» jeb 
«Pieprasījuma garantija»?

Bankas garantija ir bankas neatsaucama apņemšanās maksāt garantijas saņēmējam naudas 
summu, kas nepārsniedz garantijā noteikto summu, ja bankas klients neizpilda savas saistības.

URDG 758 definējums: 
Pirmā pieprasījuma garantija jeb garantija - jebkāda parakstīta apņemšanās neatkarīgi no tās 

nosaukuma vai apraksta, kas paredz veikt apmaksu, ja ir iesniegts atbilstošs pieprasījums

Pieprasījuma garantijas PAMATPRINCIPI:

1. garantija ir no līguma atdalīts (formāli nesaistīts) juridisks dokuments

2. bezierunu saistība maksāt

3. apmaksa pēc pirmā pieprasījuma

4. nenotiek prasības pamatojuma pārbaude

5. tiesvedība par prasības pamatojumu notiek ārpus garantijas starp līguma 
slēdzējpusēm
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Civillikums vs URDG 758

1. LR normatīvie akti apraksta galvojumus, bet nepiemin pieprasījuma garantijas.
URDG apraksta tieši pieprasījuma garantijas

2. Galvojums nozīmē saistību ar pamatlīgumu, galvotājs apliecina faktu, ka
iepazinies ar saistību; garantija nosaka abstraktu saistību, nesaistīti ar konkrētu
līgumu (protams, ievērojot KYC principus)

3. LR normatīvie akti dod galvotājam tiesības pieprasīt sākotnējo vēršanos pie
galvenā parādnieka, URDG šādu tiesības garantētājam liedz

4. LR normatīvie akti paredz ierunu celšanu, URDG to neparedz

5. URDG skaidri definē visu iesaistīto pušu tiesības un pienākumus, nosakot galvenās
lietas – garantijas ir neatsaucamas, prasība maksāt nav apstrīdama, pieminēto
līgumu nosacījumi un grozījumi neietekmē garantētāja apmaksas saistība;
apmaksa veicama 5 darba dienu laikā no atbilstošas prasības saņemšanas
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2021. gads - Izmaiņas Garantiju vadlīnijās

1. E-vide. Aprakstīta e-garantiju izdošana, izslēgta papīrformas oriģināla atgriešana kā
iespējams garantijas slēgšanas nosacījums

2. E-vide. Aprakstīta E-parakstītu garantiju apmaksas pieprasījumu formēšana
(vienkāršota identifikācija, iesniegšana)

3. Piedāvājuma garantiju termiņa «peripetijas» izteiktas šādi: «Lai piedāvājuma garantija
būtu spēkā un derīga atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 50.pantam, pietiek, ka tā
izpilda šā panta trešās daļas prasību par samērīgu un fiksētu termiņu, kas
nepārsniedz sešus mēnešus. Garantijā, ja tās termiņš ir samērīgi garš, nav jābūt
obligāti atrunātiem piektajā un septītajā daļā minētajiem izņēmuma nosacījumiem»
(5) Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot šā panta septītajā daļā minēto gadījumu:

1) iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
2) ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms 
iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu 
saistību izpildes nodrošinājumu;
3) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

(7) Ja iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar  
piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma 
nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.

4. Redakcionāli labojumi un precizējumi, kuri neietekmēja vadlīniju saturu pēc būtības
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Jautājumi par kuriem vērts padomāt

1. E-parakstītas garantijas autentifikācija. Izdevēja e-zīmogs.

2. Garantiju termiņu uzraudzība, jo īpaši – līgumu pagarinājumu gadījumos

3. Iespēja izmantot «Maksāt vai pagarināt» prasību saskaņā ar URDG 758

4. Garantiju apmaksas pieprasītāju pilnvarojumu pārbaude

5. Apmaksas pieprasījumi – par kādu summu?

6. Apdrošinātāju izdotās garantijas, to segums saistību izpildes garantiju gadījumā.
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Paldies!

Anita Kurme
Latvijas Finanšu nozares asociācijas
Tirdzniecības un finansēšanas darba grupa
AS «Swedbank» Tirdzniecības finansēšanas 
operāciju nodaļas vadītāja
anita.kurme@swedbank.lv

Latvijas Finanšu nozares asociācija
info@financelatvia.eu
www.financelatvia.eu
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