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− Normatīvais ietvars  

− Kas ir «komercnoslēpums»? 

− Tiesu un IUB jaunākās prakses atziņas 

− Anglijas un Velsas Augstākās tiesas vadlīnijas - labā 
prakse 
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iepirkumos 
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Normatīvais regulējums 
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− Kas jāaizsargā - iepirkuma procedūras atklātums un tiesības uz 
efektīvu aizskarto tiesību aizsardzību vai pienākums nodrošināt 
brīvu un godīgu piegādātāju konkurenci? 

− Direktīva neregulē jautājumus saistībā ar piedāvājumā 
iekļautās informācijas atklātumu 

− Pasūtītājs neizpauž pretendentu sniegto informāciju, kuru tie 
norādījuši kā konfidenciālu vai kas satur komercnoslēpumu 

− Noteikumi par konfidenciālas informācijas aizsardzību nedrīkst 
radīt šķēršļus tam, ka tiek publiskotas noslēgto līgumu 
nekonfidenciālās daļas, tostarp jebkādi to turpmāki grozījumi 

− Pasūtītājs var piemērot īpašas prasības informācijas 
konfidencialitātes aizsardzībai, kuru tas darba pieejamu 

−Atšķirīgs komercnoslēpumu saturošas informācijas aizsardzībai 
paredzētais normatīvais regulējums ES dalībvalstīs 

 

ES Direktīva 2014/24/ES 

Normatīvais regulējums 
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− Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot 
pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, 
kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu 
informāciju nodevuši citi pretendenti (PIL 14.p.2.d.) 

− Paziņojot iepirkuma rezultātus, paziņojumā var nepublicēt 
tādu informāciju, kuras publiskošana varētu [..] 
ierobežotu piegādātāju konkurenci vai kaitētu piegādātāju 
pamatotām komerciālajām interesēm (PIL 34.p.4.d.) 

− Pasūtītājs var izvirzīt nosacījumus tādas informācijas 
aizsardzībai, kuru nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām 
specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā (PIL 14.p.1.d.) 

Publisko iepirkumu likums 

Normatīvais regulējums 
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−Komercnoslēpuma aizsardzība iepirkuma procedūras 
dokumentācijā 

− Piedāvājumā ietvertā komercnoslēpuma aizsardzība 

− Komercnoslēpuma aizsardzība piedāvājuma vērtēšanā 

− Komercnoslēpuma aizsardzība iepirkuma līguma izpildē u.c. 

Komercnoslēpuma aizsardzība dažādās iepirkuma procedūru 
stadijās 

Normatīvais regulējums 
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−Komercnoslēpuma statusu informācijai piešķir pats 
komersants 

−Saimnieciska, tehniska vai zinātniska rakstura informācija, 
kas atbilst visām šādām pazīmēm (KCL 19.p.1.d.): 

− ir tieši saistītas ar komersanta uzņēmumu; 

− nav vispārpieejama trešajām personām; 

− ir vai var būt mantiska vai nemantiska vērtība; 

− tās nonākšana citu personu rīcībā var radīt zaudējumus 
komersantam; 

− attiecībā uz to komersants ir veicis saprātīgus komercnoslēpuma 
saglabāšanas pasākumus 

Vispārīgi noteikumi 

Kas ir komercnoslēpums? 
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− Iepirkuma procedūras atklātums un tiesības uz taisnīgu tiesu vs 

piegādātāju brīva un godīga konkurence 

− Pasūtītājs nav tiesīgs izpaust informāciju saistībā ar līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu, ja tās saturs var tikt izmantots 
konkurences izkropļošanai 

− Iestādei, kas izskata apstrīdēšanas iesniegumu, jābūt 
tiesīgai lemt par lietas materiālos esošas informācijas 
neizsniegšanu, ja tā var ierobežot piegādātāju brīvu konkurenci 

− Arī sacīkstes procesā informācija, kas aizskar trešo personu 
pamattiesības, var netikt izsniegta 

− Tiesības piekļūt informācijai ir jālīdzsvaro ar citu komersantu 
tiesībām uz to komercnoslēpumu aizsardzību 

Tiesu prakse 

 

Pasūtītāja pienākuma nodrošināt komercnoslēpuma 
aizsardzību tvērums (EST 14.02.2008 spriedums C-450/06) 
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− Pretendentam jārēķinās, ka piedāvātās cenas tiks savstarpēji 

salīdzinātas, taču tas nenozīmē, ka cenas atklāšana ir 
pieļaujama jebkurā procedūras stadijā 

− Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, var netikt izpausta pat 
tāda informācija, kas noteikusi pasūtītāja lēmuma saturu 

− Tiesa konstatē konkurences apdraudējuma risku, ja, 
pārtraucot vienu iepirkumu, iestāde, būtiski nemainot prasības, 
tūlīt rīko tādu pašu iepirkumu atkārtoti, darot zināmas citu 
pretendentu sākotnēji piedāvātās cenas 

− Pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kura tam nodota kā 
komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija 

− Pasūtītājs nav tiesīgs atklāt arī tādu informāciju, kurai nav 
piešķirts komercnoslēpuma statuss, ja tās nonākšana 
konkurentu rīcībā var apdraudēt godīgu konkurenci (!) 

 

Tiesu prakse 

 

Pasūtītāja pienākuma nodrošināt komercnoslēpuma 
aizsardzību tvērums (SKA-63/2017) 
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− Gan iestāde, gan tiesa ir tiesīga pārbaudīt komercnoslēpuma 

statusa noteikšanas pamatotību (t.i., komercnoslēpuma 
atbilstību likuma pazīmēm) 

− Vienlaikus iestādes vai tiesas secinājumiem par 
komercnoslēpuma statusa nepamatotu piešķiršanu jābūt labi 
argumentētiem (ja nepieciešams, balstoties uz nozares 
lietpratēju slēdzienu) 

− Tiesa konstatēja, ka arī tiesības uz komercnoslēpumu nav 
absolūtas un tām var noteikt samērīgus ierobežojumus 

− Jāizvērtē samērīgums starp tiesībām uz informāciju (par 
lēmuma pamatojumu) un iespējamo aizskārumu 
komercnoslēpuma atklāšanas gadījumā 

Tiesu prakse 

 

Pasūtītāja tiesības un pienākums vērtēt komercnoslēpuma 
statusa piešķiršanu un samērīgumu (SKA-29/2017) 
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− Pretendenta piedāvājums kā dokumentu kopums per se nav 

vispārpieejams, taču viss piedāvājums nevar tikt atzīts par 
komercnoslēpumu (atbilstoši KCL 19.p.1.d.) 

− Pasūtītājs nav tiesīgs izpaust informāciju, kas ir vispārpieejama 

− Kritiski vērtējama iespējamība, ka par komercnoslēpumu būtu 
atzīstama informācija par pretendenta piedāvāto standartpreču 
ražotājiem un modeļiem, jo: 

− šādas preces ir vispārpieejamas;  

− tehniskā informācija par tam ir iegūstama internetā; 

− nav konstatējams, ka šādas informācijas atklāšana varētu būtiski 
ietekmēt komersanta konkurētspēju. 

 

IUB prakse 

 

Vai informācija par piedāvājumā norādīto preču ražotājiem, 
modeļiem u.tml. var būt konfidenciāla? (IUB 20.04.2017 
Nr.4-1.2/17-99) 
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− Apstiprinātas 2017.gada jūlijā 

− Piemērojamas, izskatot publisko iepirkumu strīdus 

− Pamatprincipi: 
− Konfidenciālu informāciju saturošiem dokumentiem jābūt 

attiecīgi apzīmētiem 

− Konfidenciālu informāciju saturoši dokumenti jārediģē, lai 
iesaistītajām pusēm nodrošinātu tiesības iepazīties ar visu to 
informācijas apjomu, kas nav konfidenciāla; 

− Tiek izveidoti vairāki konfidencialitātes līmeņi 
(‘confidentiality rings’) ar atšķirīgām piekļuves tiesībām 

− Personām, kuru rīcībā nonāk konfidenciāla informācija, tiek 
noteiktas papildu saistības 

 

Anglijas un Velsas Augstākās tiesas vadlīnijas 

 

Vadlīnijas konfidenciālas informācijas atklāšanai 
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− Tiesības iepazīties ar konfidenciālas informācijas saturu: 

− juridiskās palīdzības sniedzējiem (advokātiem) – obligāti 

− darbiniekiem, iekšējiem juristiem – nepieciešamības gadījumā, 
vienlaikus uzņemoties stingras konfidencialitātes saistības 

− Faktori, kas jāņem vērā: 

− attiecīgās personas amats, loma lēmumu pieņemšanā; 

− risks, ka varētu tikt nelabvēlīgi ietekmēta konkurence u.c. 

− Papildu saistību veidi: 

− aizliegums turēt dokumentus darba telpās; pienākums ar tiem 
iepazīties tiesas norādītā vietā; 

− ierobežojumi attiecībā uz konfidenciālas informācijas saņēmēja 
tiesībām iesaistīties atkārtotā iepirkumā par šo līguma priekšmetu; 

− ierobežojumi attiecībā uz konfidenciālas informācijas saņēmēja 
tiesībām noteiktu laiku konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā  piedalīties 
citās līdzīgās iepirkuma procedūrās; 

− paaugstināta mantiskā atbildība 

 

 

Anglijas un Velsas Augstākās tiesas vadlīnijas 

 

Vadlīnijas konfidenciālas informācijas atklāšanai 
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