
1.Būvdarbu iepirkumi

Latvijas
citām ES 
valstīm

citām 
valstīm

A B 1 2 3 4 5 6

decentralizēti veicot slēgtu konkursu* O10

centralizēti veicot slēgtu konkursu** O20

decentralizēti veicot sarunu procedūru* O30 1 1 1 1 12 650 000

centralizēti veicot sarunu procedūru** O40

decentralizēti veicot konkursa dialogu* O50

centralizēti veicot konkursa dialogu** O60

decentralizēti veicot slēgtu konkursu O70

centralizēti veicot slēgtu konkursu O80

decentralizēti veicot sarunu procedūru*** O90 5 4 3 7 7 10 177 669

centralizēti veicot sarunu procedūru*** 100

decentralizēti veicot konkursa dialogu 110

Kopsavilkums par iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā valsts sektorā 2018.gadā

Līgumcenu robežas un iepirkuma veidi
Rindas 
kods

Iepirkuma 
procedūru 

vai 
iepirkumu 

skaits

Noslēgto 
iepirkuma 

līgumu 
skaits

Vispārīgo 
vienošanos skaits

Piegādātāju 
skaits

Iepirkuma līgumu skaits ar 
komersantiem un pretendentu/ 

piegādātāju skaits no

Noslēgto 
iepirkuma līgumu/ 

piedāvāto 
līgumcenu summa 
(EUR) bez PVN

Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to

Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. 
panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to



centralizēti veicot konkursa dialogu 120

decentralizēti veicot iepirkumu 130 3 3 3 3 432 828

centralizēti veicot iepirkumu 140

Piegādes iepirkumi

Latvijas
citām ES 
valstīm

citām 
valstīm

decentralizēti veicot slēgtu konkursu* 150

centralizēti veicot slēgtu konkursu** 160

decentralizēti veicot sarunu procedūru* 170

centralizēti veicot sarunu procedūru** 180 6 1 17 24 6 14 4 25 459 198

decentralizēti veicot konkursa dialogu* 190

centralizēti veicot konkursa dialogu** 200

decentralizēti veicot slēgtu konkursu 210 1 5 5 5 57 665

centralizēti veicot slēgtu konkursu 220

decentralizēti veicot sarunu procedūru*** 230 2 1 1 2 2 186 700

centralizēti veicot sarunu procedūru*** 240 4 5 5 3 2 719 824

decentralizēti veicot konkursa dialogu 250

centralizēti veicot konkursa dialogu 260

decentralizēti veicot iepirkumu 270 1 1 1 1 41 999

centralizēti veicot iepirkumu 280

Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to*

Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. 
panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi

Noslēgto 
iepirkuma 

līgumu 
skaits

Vispārīgo 
vienošanos skaits

Piegādātāju 
skaits

Iepirkuma līgumu skaits ar 
komersantiem un pretendentu/ 

piegādātāju skaits no

Noslēgto 
iepirkuma līgumu/ 

piedāvāto 
līgumcenu summa 
(EUR) bez PVN

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi

Līgumcenu robežas un iepirkuma veidi
Rindas 
kods

Iepirkuma 
procedūru 

vai 
iepirkumu 

skaits



3. Pakalpojumu iepirkumi

Latvijas
citām ES 
valstīm

citām 
valstīm

decentralizēti veicot slēgtu konkursu* 290

centralizēti veicot slēgtu konkursu** 300

decentralizēti veicot sarunu procedūru* 310 1 9 9 4 2 3 39 321 873

centralizēti veicot sarunu procedūru** 320 2 2 2 1 1 4 962 809

decentralizēti veicot konkursa dialogu* 330

centralizēti veicot konkursa dialogu** 340
decentralizēti veicot Aizsardzības un drošības 

jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto 
pakalpojumu iepirkumu* 350

centralizēti veicot Aizsardzības un drošības 
jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto 

pakalpojumu iepirkumu* 360

decentralizēti veicot slēgtu konkursu 370

centralizēti veicot slēgtu konkursu 380

decentralizēti veicot sarunu procedūru*** 390 2 2 2 1 1 441 552

centralizēti veicot sarunu procedūru*** 400 3 2 4 9 9 519 227

decentralizēti veicot konkursa dialogu 410

centralizēti veicot konkursa dialogu 420
decentralizēti veicot Aizsardzības un drošības 

jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto 
pakalpojumu iepirkumu 430

Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir vienāda ar Eiropas Savienības līgumcenu robežu vai lielāka par to*

Iepirkuma procedūras, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. 
panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to

Līgumcenu robežas un iepirkuma veidi
Rindas 
kods

Iepirkuma 
procedūru 

vai 
iepirkumu 

skaits

Noslēgto 
iepirkuma 

līgumu 
skaits

Vispārīgo 
vienošanos skaits

Piegādātāju 
skaits

Iepirkuma līgumu skaits ar 
komersantiem un pretendentu/ 

piegādātāju skaits no
Noslēgto 

iepirkuma līgumu/ 
piedāvāto 

līgumcenu summa 
(EUR) bez PVN



centralizēti veicot Aizsardzības un drošības 
jomas iepirkumu likuma 2.pielikumā minēto 

pakalpojumu iepirkumu 440

decentralizēti veicot iepirkumu 450 6 5 1 7 6 1 189 065

centralizēti veicot iepirkumu 460 2 2 2 2 63 718

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā veiktie iepirkumi

4. Iepirkumi, piemērojot sarunu procedūru, nepublicējot paziņojumu par līgumu, kuru līgumcena ir mazāka par Eiropas Savienības 
līgumcenu robežu, bet vienāda ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 6.panta pirmajā daļā minēto līgumcenu robežu, no kuras 
piemēro iepirkuma procedūras, vai lielāka par to 
 

Aizsardzības un drošības jomas 
iepirkumu likuma 6.panta sestās 

daļas pamatojums 

Rindas 
kods 

Iepirkuma 
procedūru 

skaits 

Iepirkuma 
līgumu skaits 

Vispārīgo 
vienošanos 

skaits 

Noslēgtā 
iepirkuma 

līguma 
līgumcena 
(EUR) bez 

PVN 

A B 1 2 3 4 

1.punkts 470 1  1 69700 

2.punkts 480     

3.punkts 490     

4.punkts 500 3 6  4186201 

5.punkts 510 1 1  190235 

6.punkts 520     

7.punkts 530     

8.punkts 540     

9.punkts 550     

10.punkts 560     

11.punkta "a" apakšpunkts 570     

11.punkta " b" apakšpunkts 580 1 1              409952 

11.punkta "c" apakšpunkts 590     

12.punkts 600     

13.punkts 610     



Pasūtītāji: 

1) Latvijas Republikas Saeima

4) Aizsardzības ministrija
5) Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

8) Nodrošinājuma pavēlniecība
9) Latvijas Banka

14) Valsts policija

16) Ekonomikas ministrija
17) LR Zemessardzes štābs

15) NBS Apvienotā štāba Drošības pārvalde

12) Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

7) Ārlietu ministrija

3) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

6) Nacionālo bruņoto spēku Militārā policija 

11) Nodrošinājuma valsts aģentūra
10) Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs

13) VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"

2) Nacionālie bruņotie spēki Nodrošinājuma pavēlniecības 2. Reģionālais nodrošinājuma centrs 

13.punkts 610     


