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Pārskats par Iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem sludinājumiem 
2004.gadā 

 
Saskaņā ar likumiem “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” un “Par 

iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” Iepirkumu uzraudzības birojs 
publicē uzaicinājumus piedalīties valsts, pašvaldību un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu 
iepirkumos, kā arī paziņojumus par lēmumu pieņemšanu (t.i. rezultātus iepirkumu 
procedūrām, kam tika publicēti uzaicinājumi, par iepirkumu veikšanu). 

2004.gadā Iepirkumu uzraudzības birojs nopublicēja savā mājas lapā (iepirkumu 
portālā) 7134 publikācijas, tajā skaitā 3553 uzaicinājumu publikācijas un 3581 rezultātu 
publikāciju, par kopējo līgumu summu 552,6 milj. Ls. 

Salīdzinājumā ar 2003.gadu, 2004.gadā kopējais publikāciju skaits ir ievērojami 
pieaudzis. 2003.gadā publicēti 4893 paziņojumi (2572 uzaicinājumu publikācijas un 2321 
rezultātu publikācijas), līdz ar to kopējais publikāciju skaits 2004.gadā, salīdzinājumā ar 
2003.gadu, pieaudzis par 45,8%, tajā skaitā uzaicinājumu publikāciju skaits pieaudzis par 
38,1% (jeb 981 publikācijām) un rezultātu publikāciju skaits par 54,3% (jeb 1260 
publikācijām). 

 

Publikāciju skaits 2003. un 2004.gadā
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Kopējā iepirkumu līgumu summa 2004.gadā, salīdzinot ar 2003. gadu, ir pieaugusi par 
10,8% jeb 53,7 milj. Ls. 

Kopējā iepirkumu skaita un līgumu summu pieaugums ir skaidrojams ar ekonomisko 
izaugsmi valstī kopumā, kā arī papildus līdzekļu pieejamību no dažādiem ES fondiem, kuru 
apgūšanai no 2004.gada 1.maija jāpiemēro nacionālā likumdošana attiecībā uz valsts un 
pašvaldību iepirkumu, kā arī komersantiem šīs procedūras jāveic pēc jauniem MK 
noteikumiem, kas paredz paziņojumu un rezultātu publikāciju iepirkumu portālā. 

Savukārt, rezultātu publikāciju skaita ievērojama palielināšanās skaidrojama ar 
grozījumiem likumā par iepirkumiem valsts vai pašvaldību vajadzībām, kuru rezultātā stājās 
spēkā normas, kas paredz atsevišķu pakalpojumu līgumu slēgšanu nepiemērojot iepirkuma 
procedūru, bet informējot par pieņemto lēmumu - publicējot rezultātus. Jau pieminētie 
grozījumi ieviesuši vēl vienu jaunu normu, kas pasūtītājam piešķir tiesības pārtraukt 
iepirkumu procedūru, publicējot par to attiecīgus sludinājumus, pat tādos gadījumos, kad 
attiecīgam iepirkumam netika publicēts uzaicinājums. 

2004.gadā saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” tika 
publicētas 6955 publikācijas, tajā skaitā 3472 uzaicinājumu publikācijas un 3483 rezultātu 
publikācijas par kopējo līgumu summu 475 milj. Ls. Savukārt, saskaņā ar likumu “Par 
iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” – 179 publikācijas (81 
uzaicinājumu publikāciju un 98 paziņojumu publikācijas par kopējo summu 77,6 milj. Ls). 
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Publikācijas, kas publicētas saskaņā ar likumu "Par iepirkumiem valsts un pašvaldību 
vajadzībām" 
 
Uzaicinājumu un rezultātu publikāciju skaita un līgumu summu sadalījums pēc iepirkumu 
metodēm 

  
Uzaicinājumu 
publikācijas Rezultātu publikācijas Līgumu kopsumma 

(milj. Ls) 
Zem ES sliekšņa* 
       Atklāti konkursi 1989 1971 242,9 
                konkursu grozījumi 58  - - 
       Sarunu procedūras 386 375 17,5 
       Slēgti konkursi  9 11 0,2 
       Projektu skiču konkursi 10 5 - 
       Informatīvie paziņojumi 58  - - 
       Pārtrauktās cenu aptaujas  - 185 0,01**** 
       4.panta 4 daļa  - 370 4,1 
Virs ES sliekšņa** 
       Informatīvie paziņojumi 2 - - 
       Paziņojums par iepirkuma 
       procedūras uzsākšanu 304 291 137,7 
MK Nr.603 – Uzaicinājums 
iesniegt piedāvājumu 439 275 72,5 
                grozījumi iepirkumu 
                procedūras dokumentos 67  - - 
Neatļautās sarunu procedūras*** 150 - - 
Kopā 3472 3483 474,91 

*Līdz Ls 2,8 milj. būvdarbiem un līdz Ls 80 tūkst. precēm un pakalpojumiem 
**No Ls 2,8 milj. būvdarbiem un no Ls 80 tūkst. precēm un pakalpojumiem 
***Šie sludinājumi nav pieejami iepirkumu portāla publiskajā daļā 
**** Sludinājumos norādīta līgumcena gadījumos, kad viena daļa pārtraukta, bet citā ir rezultāti 

 
No izmantotajām iepirkumu procedūrām vislielāko īpatsvaru sastāda atklāti konkursi  

- 57,3% no publicētajām uzaicinājumu publikācijām. Sarunu procedūras sastāda 11,1%, 
savukārt, paziņojumi par iepirkuma procedūras uzsākšanu (iepirkumiem virs ES sliekšņa ir 
viena publikācijas forma gan atklātiem konkursiem, gan sarunu procedūrām, gan citām 
iepirkumu metodēm) – 8,8%. Uzaicinājumi iesniegt piedāvājumu (saskaņā MK noteikumiem 
Nr. 603) sastādīja 12,6% no kopējā valsts un pašvaldību iestāžu publikāciju skaita. Pārējās 
iepirkumu procedūras (slēgti konkursi, projektu skiču konkursi, informatīvie paziņojumi) tika 
izmantotas 10,2% gadījumu. Attiecīgi līdzīgs publikāciju sadalījums vērojams arī vērtējot 
rezultātu publikāciju skaitu un noslēgto līgumu summas. 
 

Publikāciju sadalījums pēc noslēgto līgumu summām 2004.gadā 
  Virs ES sliekšņa* Zem ES sliekšņa** Kopā 

Uzaicinājumu publikāciju skaits 306 3016 3322 
    Īpatsvars no kopējā skaita  
    (%) 9,2 90,8 100,0 
Rezultātu publikāciju skaits 291 3192 3483 
    Īpatsvars no kopējā skaita 
    (%) 8,4 91,6 100,0 
Summas (milj.,Ls) 137,7 337,2 474,9 
    Īpatsvars no kopējās  
    summas (%) 29 71 100,0 
*No Ls 2,8 milj. būvdarbiem un no Ls 80 tūkst. precēm un pakalpojumiem 
**Līdz Ls 2,8 milj. būvdarbiem un līdz Ls 80 tūkst. precēm un pakalpojumiem 
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Lielāko īpatsvaru no kopējā publikāciju skaita sastāda paziņojumi zem ES sliekšņa 
(paziņojumu publikācijas - 90,8%, rezultātu publikācijas  -91,6%). Savukārt, zem ES sliekšņa 
noslēgto līgumu summu īpatsvars ir mazāk par 90% – tikai 71%, kas skaidrojams ar mazāku 
iepirkuma vidēju vērtību (salīdzinājuma ar iepirkumiem virs ES sliekšņa). Attiecīgi virs ES 
sliekšņa publicēti 9,2% uzaicinājumu, 8,4% rezultātu sludinājumu, bet iepirkumu virs ES 
sliekšņa kopēja vērtība veido 29% no kopējās noslēgtās līgumu summas. 
 

Uzaicinājumu un rezultātu publikāciju skaits pa mēnešiem 2004.gadā
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Vislielākais uzaicinājumu publikāciju skaits 2004.gadā bija augustā un oktobrī, 
savukārt, rezultātu publikāciju skaits vislielākais ir bijis novembrī un decembrī. 

 
Rezultātu publikāciju skaits un līgumu kopsumma pa mēnešiem 2004.gadā 
 

  Rezultātu publikācijas Līgumu kopsumma 
Janvāris 208 32,4 
Februāris 186 19,3 
Marts 242 33,1 
Aprīlis 270 32,8 
Maijs 200 23,8 
Jūnijs 263 39,9 
Jūlijs 268 30,2 
Augusts 326 68,9 
Septembris 331 59,7 
Oktobris 308 38,7 
Novembris 422 28 
Decembris 459 68,1 
Kopā 3483 474,9 

 
Vislielākās līgumu summas noslēgtas augustā (68,9 milj. Ls) un decembrī (68,1 milj. 

Ls). Savukārt, vismazākā kopējā līgumu summa bijusi februārī – 19,3 milj.Ls. 
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Uzaicinājumu publikāciju, kas ir zem ES sliekšņa, skaits 2004.gada mēnešos dalījumā pēc 
iepirkumu procedūrām 

  
Atklāts 

konkurss 
Slēgts 

konkurss 
Sarunu 

procedūra

Projektu 
skiču 

konkurss 
Janvāris 132 0 45 0 

Februāris 173 0 40 0 
Marts 213 3 36 0 
Aprīlis 195 0 34 1 
Maijs 135 0 19 0 
Jūnijs 164 2 28 1 
Jūlijs 120 1 33 2 

Augusts 152 1 17 1 
Septembris 146 1 23 2 
Oktobris 227 1 35 2 

Novembris 189 0 32 1 
Decembris 143 0 44 0 

Kopā 1989 9 386 10 
 
Vislielākais atklāto konkursu, kas ir zem ES sliekšņa, uzaicinājumu skaits publicēts 

oktobrī, savukārt, sarunu procedūru lielāks skaits ir bijis raksturīgs gada sākumā (janvārī) un 
gada beigās (decembrī). Slēgtu konkursu un projektu skiču konkursu skaits ir bijis nemainīgi 
zems visu 2004.gadu. 

 
Saskaņā ar likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” 5.2.pantu, 

2004.gada 13.jūlijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 603 “Noteikumi par 
iepirkuma procedūrām un to piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, līdz ar 
to pēc 2004.gada 1.augusta Iepirkumu uzraudzības birojs publicē arī iepirkumu procedūru 
paziņojumus pasūtītāju finansētiem projektiem. 2004.gadā tika publicētas 781 publikācija 
(tajā skaitā 439 uzaicinājumu publikācijas, 67 grozījumi iepirkumu procedūras dokumentos 
un 275 rezultātu publikācijas), kuru kopējā līgumu summa ir 72,5 milj. Ls. Kopumā 
2004.gadā pasūtītāju finansētie projekti sastādīja 11.2% no kopējā valsts un pašvaldību 
iestāžu uzaicinājumu publikāciju skaita. 

Paziņojumu, kas publicētas saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.603, skaits
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Vislielākais publikāciju skaits, kas iesniegtas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 
13.jūlija noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma procedūrām un to piemērošanas 
kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, 2004.gadā ir bijis tūlīt pēc Ministru kabineta 
noteikumu stāšanās spēkā 2004.gada augustā, kas skaidrojams ar to, ka projekti iesniegšanai 
bija sagatavoti jau iepriekš. Kopš 2004.gada augusta šo publikāciju skaits ir samazinājies, 
vismazāko skaitu sasniedzot 2004.gada decembrī. 

 
Publikācijas, kas publicētas saskaņā ar likumu "Par iepirkumu sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" 
 
Uzaicinājumu un rezultātu publikāciju skaita un līgumu summu sadalījums pēc iepirkumu 
metodēm 
 Uzaicinājumi Rezultāti Līgumu summa, milj. Ls
Publicēti līdz 2004.gada 1.maijam 41 54 52,5 
Uzaicinājums uz atklātu konkursu 39 52 51,5 
Uzaicinājums uz iepriekšēju 
kvalifikācijas pārbaudi 0 1 0,8 

Paziņojums par sarunu procedūru 2 1 0,1 
Publicēti pēc 2004.gada 1.maijam 40 44 25,1 
Periodiskais informatīvais 
paziņojums 1 - - 
Līguma paziņojums 39 44 25,1 
Kopā 81 99 77,6 
 

2004.gadā kopējais sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu publikāciju skaits bija 180 
publikācijas (tajā skaitā 81 uzaicinājumu publikācija un 99 paziņojumu publikācijas) par 
kopējo summu 77,6 milj. Ls. 

Saskaņā ar 2004.gada 29.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.471 “Noteikumi 
par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, no 1.maija tika ieviesti jauni veidlapas 
paraugi (periodiskais informatīvais paziņojums; periodiskais informatīvais paziņojums, kurš ir 
arī dalības uzaicinājums; līguma paziņojums; paziņojums par metu konkursu; paziņojums par 
kvalifikācijas sistēmas eksistenci). 

Līdz 2004.gada 1.maijam publicēts 41 uzaicinājums un 54 rezultātu paziņojumi (par 
kopējo summu 52,5 milj. Ls), bet pēc 2004.gada 1.maija – 40 uzaicinājuma publikācijas un 44 
rezultātu publikācijas (par kopējo summu 25,1 milj. Ls).  
 


