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1. Publicēto paziņojumu skaita un kopējās līgumcenas sadalījums 
2008.gadā

2008.gadā Iepirkumu uzraudzības birojs sludinājumu datu bāzē mājas lapā 
internetā  (www.iub.gov.lv)  nodrošināja  paziņojumu  publikācijas  saskaņā  ar 
Publisko iepirkumu likumu, “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
vajadzībām”  likumu  un  2008.gada  5.februāra Ministru  kabineta  noteikumiem 
Nr.65 “Noteikumi  par  iepirkuma  procedūru  un  tās  piemērošanas  kārtību 
pasūtītāja  finansētiem  projektiem” (un  2007.gada  13.marta  Ministru  kabineta 
noteikumiem Nr.179 „Noteikumi par iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem 
projektiem”). Iepirkumu  uzraudzības  birojs  publicē  izsludinātos  valsts  un 
pašvaldību  (turpmāk  –  pasūtītāju)  iepirkumus,  uzaicinājumus  iesniegt 
piedāvājumus personām, kuras saņem Eiropas Savienības politikas instrumentu 
un valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu, kā arī sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju  veiktos  iepirkumus  un  augstāk  minēto  izsludināto  iepirkumu  un 
uzaicinājumu rezultātu paziņojumus.

2008.gadā Iepirkumu uzraudzības birojs ir publicējis 23 466 paziņojumus, 
no  kuriem 10  996  iepirkumu  izsludināšanas  publikācijas  (tajā  skaitā  –  8 492 
publikācijas atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, 2 355 uzaicinājumi iesniegt 
piedāvājumus  pasūtītāja  finansētajiem  projektiem  un  149  iepirkumu 
izsludināšanas  atbilstoši  likumam  „Par  iepirkumu  sabiedrisko  pakalpojumu 
sniedzēju vajadzībām”) un 12 470 rezultātu paziņojumus. 

1.tabula
Publicētais kopējais paziņojumu skaits un publikācijās norādītā kopējā 

līgumcena 2008.gadā

 
Iepirkumu izsludināšanas 

publikāciju skaits
Rezultātu 

paziņojumu skaits
Kopējā līgumcena, 
milj. Ls, bez PVN

Publisko iepirkumu likums
Zem ES sliekšņa 7 541 8 924 516,8
Virs ES sliekšņa 951 1 163 955,6
Kopā 8 492 10 087 1 472,4
Ministru kabineta noteikumi Nr. 179/65

2 355 2 234 208,9
Likums “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

149 149 574,3
Pavisam kopā 10 996 12 470 2 255,6

*) 1.tabulas sadaļā „Iepirkumu izsludināšanas publikāciju skaits” norādītais skaitlis veidojas no 
iepirkumiem,  kuri  izsludināti  izmantojot  šāda  veida  publikāciju  veidlapas:  Iepriekšējais 
informatīvais  paziņojums,  Paziņojums  par  līgumu,  Uzaicinājums  iesniegt  piedāvājumus  un 
Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos.
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**) Paziņojumi Zem ES sliekšņa – virs 92 755 Ls precēm un pakalpojumiem un no 3 591 633 
Ls būvdarbiem; 
Paziņojumi Virs ES sliekšņa – no 10 000 Ls līdz 92 755 Ls precēm un pakalpojumiem un no 
10 000 Ls līdz 3 591 633 Ls būvdarbiem

Saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu  likumu  2008.gadā  bijušas  16  465 
paziņojumu  publikācijas  zem  ES  sliekšņa  (tajā  skaitā  7  505  paziņojumi  par 
līgumu, 36 informatīvie paziņojumi un 8 924 rezultātu paziņojumi par kopējo 
līgumcenu  516,8  milj.  Ls).  Kā  redzams  1.tabulā zem  ES  sliekšņa  publicēto 
paziņojumu skaits 2008.gadā veidoja lielāko daļu (88,6%) no kopējā publicēto 
paziņojumu skaita un vairāk kā trešo daļu (35,1%) no kopējās līgumcenas tiem 
paziņojumiem, kuri publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Savukārt, 
vērtējot visu kopējo publikāciju skaitu redzams, ka paziņojumi zem ES sliekšņa 
un  virs  ES  sliekšņa  kopā  veido  79,2% (skat.  1.attēlu)  no  kopējā  paziņojuma 
skaita  un  65,3%  (skat.  2.attēlu)  no  visu  publikāciju  kopējās  līgumcenas 
2008.gadā.

Virs ES sliekšņa 2008.gadā publicēti  2 114 paziņojumi (tajā skaitā  889 
paziņojumi  par  līgumu,  62  informatīvie  paziņojumi  un  1  163  rezultātu 
paziņojumi par kopējo summu 955,6 milj. Ls veidojot 42,4% no visas kopējās 
līgumcenas),  kas  veidoja  9,0%  no  visa  kopējā  Iepirkumu  uzraudzības  biroja 
mājas lapā publicētā paziņojumu skaita.

1.attēls
Paziņojumu skaita sadalījums 2008.gadā, %

Saskaņā ar 
Ministru kabineta 

noteikumiem 
Nr.179/65; 19,5%

Saskaņā ar likumu 
"Par iepirkumu 

sabiedrisko 
pakalpojumu 

sniedzēju 
v ajadzībām"; 1,3%

Saskaņā ar 
Publisko iepirkumu 

likumu; 79,2%

Saskaņā  ar  Ministru  kabineta  noteikumiem Nr.179 un  Nr.65  2008.gadā 
publicēti 4 589 paziņojumu (tajā skaitā 2 312 uzaicinājumi iesniegt piedāvājumu, 
43  paziņojumi  par  grozījumiem  iepirkuma  procedūras  dokumentos  un  2  234 
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rezultātu paziņojumi par kopējo līgumcenu 208,9 milj. Ls), kas veidoja 19,5% no 
kopējā paziņojumu skaita un 9,3% no kopējās līgumcenas.

2.attēls
Kopējās noslēgtās līgumcenas sadalījums 2008.gadā, %

Saskaņā ar Ministru 
kabineta 

noteikumiem 
Nr.179/65; 9,3%

Saskaņā ar likumu 
"Par iepirkumu 

sabiedrisko 
pakalpojumu 

sniedzēju 
v ajadzībām"; 25,4%

Saskaņā ar Publisko 
iepirkumu likumu; 

65,3%

 Attiecīgi  2008.gadā,  1,3%  no  kopējā  publicēto  paziņojumu  skaita 
izsludināti saskaņā ar likumu „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
vajadzībām”.  Kopējais  sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēju  vajadzībām 
izsludināto paziņojumu skaits 2008.gadā bija 298 (tajā skaitā 149 paziņojumi par 
līgumu  un  149  rezultātu  paziņojumi  par  kopējo  līgumcenu  574,3  milj.  Ls). 
Sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēju  publicēto  paziņojumu  kopējā  līgumcena 
2008.gadā veidoja 25,4% no visu publikāciju kopējās līgumcenas.

2.tabula
Paziņojumu skaita un kopējās līgumcenas pieauguma temps 

2007.-2008.gadā, %

2008.gads 2007.gads

Pieauguma temps 
2008.gadā salīdzinājumā 

ar 2007.gadu (%)
Paziņojumu par līgumu/ Uzaicinājumu 
iesniegt piedāvājumu skaits 10 996 9 290 18,4
Rezultātu paziņojumu skaits 12 470 10 540 18,3
Kopējais paziņojumu skaits 23 466 19 830 18,3
Kopējā līgumcena, milj. Ls 2 255,6 2 721,9 -17,1

Kā redzams 2.tabulā, tad 2008.gadā kopējā līgumcena ir bijusi par 17,1% 
zemāka nekā attiecīgā kopējā līgumcena 2007.gadā, savukārt pretēja situācija ir 
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redzama  attiecībā  uz  kopējo  paziņojumu  skaitu,  kur  vērojams  18,3%  liels 
pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gadā publicēto kopējo paziņojumu skaitu.

3.attēls
Paziņojumu par līgumu/Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, rezultātu 

paziņojumu un kopējās noslēgtās līgumcenas pieauguma temps salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem, %
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Kā  redzams  3.attēlā kopējo  paziņojumu  skaita  pieaugumu  2008.gadā 
veidoja  paziņojumu  par  līgumu/uzaicinājumu  iesniegt  piedāvājumu  skaita 
pieaugums 18,4% apmērā salīdzinot ar 2007.gadu, un rezultātu paziņojumu skaita 
pieaugums 18,3 % apmērā. Kopējās līgumcenas pieauguma tempa samazinājums 
2008.gadā tiks analizēts turpmāk.

Laika  periodā  no  2003.gada  līdz  2008.gadam  paziņojumu  par 
līgumu/uzaicinājumu  iesniegt  piedāvājumu  skaits  visstraujāk  pieaudzis 
2006.gadā (46,3%) salīdzinot  ar  2005.gadu,  bet  lielākais  rezultātu paziņojumu 
skaita  pieaugums  ir  bijis  2004.gadā,  kad,  salīdzinot  ar  2003.gadu,  rezultātu 
paziņojumu skaits pieauga par 54,3% un 2005.gadā par 52,8%.

Ņemot vērā, ka paziņojumu skaitam ir vērojams pieaugums, savukārt nav 
vērojams  kopējās  noslēgtās  līgumcenas  pieaugums,  jāsecina,  ka  2008.gadā, 

6



salīdzinot ar 2007.gadu, viena iepirkuma vidējā līgumcena ir samazinājusies par 
aptuveni 30% ņemot vērā iepriekšējā gada datus. 

4.attēls
Paziņojumu skaits no 2002. līdz 2008.gadam
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Paziņojumu skaits, sākot  jau no 2002.gada pakāpeniski ir pieaudzis (skat. 
4.attēlu).  Visstraujākais  paziņojumu skaita  pieaugums procentos bija vērojams 
2004.gadā,  kad paziņojumu skaits salīdzinot  ar  2003.gadu pieauga par  45,9%. 
Salīdzinot ar 2007.gadu, 2008.gadā kopējais paziņojumu skaits ir pieaudzis par 
3636  paziņojumiem  jeb  aptuveni  18% –  tajā  skaitā  procedūru  izsludināšanas 
paziņojumu  skaits  pieaudzis  par  1  706  paziņojumiem  jeb  18%,  bet  rezultātu 
paziņojumu skaits par 1 930 paziņojumiem jeb attiecīgi arī par 18%. 
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5.attēls
Kopējā noslēgtā līgumcena no 2002. līdz 2008.gadam, milj.Ls
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Kopējā  noslēgtā  līgumcena  2008.gadā,  salīdzinot  ar  2007.gadu 
samazinājusies  par  466,3  milj.  Ls  (17%).  Visstraujākais  kopējās  noslēgtās 
līgumcenas pieaugums laika posmā no 2002.gada līdz 2008.gadam bija vērojams 
2006.gadā, kad pieaugums pret 2005.gadu noticis gandrīz simtprocentīgi (98,9%) 
jeb par 1 016,4 milj. Ls (skatīt 3.attēlu). 

Kopējās  noslēgtās  līgumcenas  samazinājums  2008.gadā  salīdzinot  ar 
2007.gadu skaidrojams ar Latvijas ekonomikas pavājināšanos. Lai gan 2008.gada 
nogalē nav vērojams straujš kopējās noslēgtās līgumcenas kritums, tomēr, skatot 
šo rādītāju perioda ietvaros redzams, ka šim rādītājam ir tendence samazināties. 
Ņemot vērā ekonomikas ekspertu prognozes attiecībā uz ekonomisko aktivitāšu 
samazinājumu,  pieprasījuma  kritumu  un  valsts  budžeta  būtisku  izdevumu 
samazinājumu,  līdzīgs  kopējās  noslēgtās  līgumcenas  samazinājums  ir 
prognozējams  arī  2009.gadā.  Publikāciju  skaita  pieaugumu  pretēji  kopējās 
līgumcenas  samazinājumam  2008.gadā  daļēji  var  skaidrot  ar  neskaidro  valsts 
ekonomisko  situāciju  2008.gada  nogalē,  kad  pasūtītājiem  nācās  pārtraukt 
vairākas  iepriekš  izsludinātas  iepirkumu procedūras  par  pārtraukšanas  iemeslu 
minot nepietiekamo iestādes finansējumu vai iesniegto piedāvājumu nesamērīgi 
augsto cenu, kura pārsniedz šim iepirkumam atvēlētos finanšu līdzekļus vai arī 
to, ka iestādei vairs nav nepieciešams konkrētais iepirkums.

Vērtējot  patēriņa  cenu  indeksa  izmaiņas  (inflāciju)  laika  periodā  no 
2002.gada  līdz  2008.gadam (skatīt  8.pielikumu)  un  to  saistību  ar  paziņojumu 
skaita  izmaiņām  šajā  laika  periodā,  tika  atklāta  lineārā  saikne  starp  šiem 
rādītājiem, jo korelācijas koeficients sastāda 0,985321, kas ir interpretējams kā 
ievērojama  tieša  lineārā  saikne.  Pieaugot  patēriņa  cenām,  arvien  vairāk  tiek 
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publicēti  iepirkuma paziņojumi,  t.i.,  neraugoties  uz izmaiņām likumdošanā  un 
iepirkumu sliekšņa līgumcenas grozījumiem 2008.gada 29.janvārī (šie grozījumi 
nosaka līgumcenu slieksni no kura tiek publicēti paziņojumi virs ES sliekšņa), 
arvien  lielāks  kļūst  to  iepirkumu  skaits,  par  kuriem  ir  jāveic  iepirkumu 
procedūras un jānodrošina publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
internetā. 

6.attēls
Publicēto pārtraukto iepirkumu procedūru skaits pa mēnešiem, 

2008.gadā
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Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt 
vai pārtraukt iepirkumu procedūru attiecīgi par to norādot rezultātu publikācijā 
Iepirkumu  uzraudzības  biroja  mājas  lapā.  Lēmumu  par  iepirkuma  procedūras 
pārtraukšanu pasūtītājs var pieņemt vairākos gadījumos, piemēram, pasūtītājam 
nav vajadzības pēc šāda iepirkuma; nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma 
procedūras  dokumentos;  iesniegtie  piedāvājumi  pārsniedz  pasūtītāja  budžeta 
iespējas;  nav  izvēlēta  atbilstoša  iepirkuma  procedūra  saskaņā  ar  Publisko 
iepirkumu  likumu;  Iepirkumu  uzraudzības  biroja  Iesniegumu  izskatīšanas 
komisijas lēmums aizliegt slēgt iepirkuma līgumu; pretendents,  kuru pasūtītājs 
izvēlējies kā nākamo izdevīgāko pēc tam, kad uzvarējušais pretendents atteicies 
slēgt līgumu, arī atsakās slēgt līgumu; u.c. gadījumos. 

2008.gadā  Iepirkumu  uzraudzības  biroja  mājas  lapā  publicētas  682 
iepirkuma procedūru pārtraukšanas, kuras veidoja 5,5% no visa kopējā publicētā 
iepirkumu  rezultātu  paziņojumu  skaita.  Kā  redzams  6.attēlā,  tad  Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājas lapā internetā publicēto pārtraukto iepirkumu procedūru 
skaits  2008.gadā  vislielākais  bijis  decembra  mēnesī,  svarīgi,  ka  gadījumā,  ja 
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pasūtītājs  pārtraucis  tikai  vienu  no  iepirkuma  daļām,  tad  šāds  iepirkums 
publikāciju statistikā tiek uzskaitīts kā pārtraukta iepirkuma procedūra, līdz ar to, 
pilnībā  pārtraukto  iepirkuma  procedūru  skaits  varētu  būt  mazāks  kā  šai 
apkopojumā  norādītais  kopējais  pārtraukto  iepirkumu  procedūru  skaits 
2008.gadā.  Tomēr  pieaugums nav liels,  ja  salīdzina  to  ar  pārējiem 2008.gada 
mēnešiem, piemēram, decembrī publicēto pārtraukto iepirkumu skaits ir tikai par 
10  paziņojumiem  lielāks  nekā  šā  paša  gada  augusta  mēnesī.  Savukārt,  ja 
decembra mēnesi aplūko salīdzinājumā ar 2008.gada marta mēnesi (publicēti 39 
paziņojumi),  tad pieaugums ir gandrīz dubultojies, tomēr vidēji gadā vērojams 
mērens  paziņojumu  skaita  pieaugums,  publicēto  paziņojumu  skaitam  vairāk 
palielinoties uz 2008.gada nogali. 
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2.Paziņojumu publikācijas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

2.1.Centralizēti veiktie iepirkumi un iepirkumi viena pasūtītāja 
vajadzībām

2008.gadā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu publicēti 9 786 rezultātu 
paziņojumi, kas veikti viena pasūtītāja vajadzībām likumā paredzēto procedūru 
ietvaros un 301 rezultātu paziņojumus veicot centralizētu iepirkumu (iepirkumi 
vairāku pasūtītāju vajadzībām).

3.tabula
Centralizēti veiktie iepirkumi un iepirkumi viena pasūtītāja vajadzībām, 

2008.gadā

 

Rezultātu 
paziņojumu 

skaits

Īpatsvars, 
%

Kopējā 
līgumcena, 

Ls, bez PVN

Īpatsvars, 
%

Centralizēti veiktie iepirkumi 
(iepirkumi vairāku pasūtītāju 
vajadzībām) 301 3,0 190,7 13,0
Iepirkumi viena pasūtītāja vajadzībām 9 786 97,0 1 281,7 87,0
Kopā 10 087 100,0 1 472,4 100,0
*)  3. un  4.tabulā iekļautā informācija apkopota tikai  izmantojot rezultātu paziņojumus, kuri 
publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, un 
apkopotie dati netiek sīkāk dalīti paziņojumos virs un zem ES sliekšņa.

Kā redzams  3.tabulā,  saskaņā  ar  Publisko iepirkumu likumu 2008.gadā 
pārsvarā veikti iepirkumi viena pasūtītāja vajadzībām sastādot 97,0% no kopējā 
iepirkumu  skaita  un  87,0%  no  visu  publicēto  rezultātu  paziņojumu  kopējās 
līgumcenas. 

 
4.tabula

Centralizēti veiktie iepirkumi un iepirkumi viena pasūtītāja vajadzībām, 
2007. un 2008.gadā

Rezultātu 
paziņojumu skaits

Īpatsvars, % Kopējā līgumcena, 
Ls, bez PVN

Īpatsvars, %

2007.g. 2008.g. 2007.g. 2008.g. 2007.g. 2008.g. 2007.g. 2008.g.
Centralizēti  veiktie 
iepirkumi  (iepirkumi 
vairāku  pasūtītāju 
vajadzībām)

375 301 3,6 3,0 441,7 190,7 16,2 13,0

Iepirkumi  viena 
pasūtītāja vajadzībām

10 165 9 786 96,4 97,0 2 280,2 1 281,7 83,8 87,0

Kopā 10 540 10 087 100% 100% 2 721,9 1 472,4 100% 100%
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Ņemot  vērā  kopējo  rezultātu  paziņojumu  skaita  samazinājumu  (skatīt 
4.tabulu),  kuri  publicēti  saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu likumu,  secināms,  ka 
2008.gadā salīdzinot ar 2007.gadu, sarucis ne tikai centralizēti veikto iepirkumu 
rezultātu paziņojumu skaits par 74 publikācijām jeb 19,7%, bet samazinājusies 
arī  centralizēti  veikto  iepirkumu  rezultātā  publicētā  kopējā  līgumcena  – 
2008.gadā salīdzinot ar 2007.gadu kritums bijis par 251 milj.Ls jeb 56,8%.

4.tabulā redzams arī,  ka  līdzīgs  rezultātu  paziņojumu publikāciju  skaita 
samazinājums  vērojams  iepirkumiem  viena  pasūtītāja  vajadzībām.  To  skaits 
2008.gadā  sarucis  par  379  publikācijām,  bet  šo  publikāciju  īpatsvars  kopējā 
rezultātu publikāciju skaitā savukārt ir palielinājies par 0,6% (par tik procentiem 
samazinājies centralizēti veikto iepirkumu publikāciju skaita īpatsvars) veidojot 
97%  lielu  īpatsvaru.  Daudz  lielāks  kritums  vērojams  kopējā  līgumcenā 
iepirkumiem  viena  pasūtītāja  vajadzībām.  Kopējā  līgumcena  2008.gadā 
salīdzinot 2007.gadu sarukusi par 998,5 milj. Ls jeb 43,8%. Ņemot vērā kopējās 
līgumcenas  kritumu  centralizēti  veiktajiem  iepirkumiem,  kopējais  līgumcenas 
īpatsvars  iepirkumiem viena pasūtītāja vajadzībām 2008.gadā salīdzinājumā ar 
2007.gadu attiecīgi pieaudzis par 3,2%.
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2.2.Paziņojumu publikācijas virs un zem ES sliekšņa

7.attēls
Paziņojumu skaita sadalījums publikācijām virs un zem ES sliekšņa 2007. 

un 2008.gadā
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Salīdzinot  zem  ES  sliekšņa  publicēto  paziņojumu  skaitu  2008.gadā  ar 
2007.gadā  publicētajiem  paziņojumiem,  7.attēlā redzams,  ka  ir  nedaudz 
samazinājies  gan  paziņojumu  par  līgumu,  gan  rezultātu  paziņojumu  skaits 
(paziņojumu par  līgumu skaits  samazinājies  par  3%, bet  rezultātu paziņojumu 
skaits  par  1,2%).  Kopumā  zem  ES  sliekšņa  publicēto  paziņojumu  skaits 
2008.gadā  salīdzinājumā  ar  iepriekšējo  gadu  ir  samazinājies  par  2% jeb  340 
paziņojumiem.

Virs ES sliekšņa publicēto paziņojumu skaits  2008.gadā ir  samazinājies 
par 7,6% jeb 78 paziņojumiem par līgumu, savukārt rezultātu paziņojumu skaits 
ir pieaudzis par 35 paziņojumiem jeb 3,1%. Kopējais virs ES sliekšņa publikāciju 
skaits 2008.gadā attiecībā pret 2007.gadu ir samazinājies par 43 paziņojumiem 
veidojot 2% lielu samazinājumu.

5.tabula
Paziņojumu publikācijas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 2008.gadā

Iepirkuma procedūras veids Iepirkumu izsludināšanas 
publikāciju skaits

Virs ES sliekšņa
Iepriekšējs informatīvs paziņojums 62
Paziņojums par līgumu 889
         tajā skaitā:
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Atklāta procedūra 844
Slēgta procedūra 7
Sarunu procedūra 25
Paātrināta sarunu procedūra 4
Projektu (skiču) konkurss 9
Kopā 951
Zem ES sliekšņa
Atklāts konkurss 1 903
Sarunu procedūra 31
Cenu aptauja 5 554
Informatīvais paziņojums par cenu aptauju 36
Slēgts konkurss 1
Paātrināta sarunu procedūra 2
Paātrināts slēgts konkurss 2
Metu konkurss 12
Kopā 7 541
PAVISAM KOPĀ 8 492

Virs ES sliekšņa 2008.gadā publicēti  889 paziņojumi par  līgumu un 62 
iepriekšēji informatīvi paziņojumi.

2008.gadā  no visiem virs ES sliekšņa veiktajiem iepirkumiem visbiežāk 
izmantotā iepirkumu procedūra ir bijusi atklāts konkurss – tas rīkots 844 reizes 
(t.i.,  88,7% no visām iepirkumu procedūrām virs ES sliekšņa),  izsludinātas 25 
sarunu  procedūras  un  4  paātrinātas  sarunu  procedūras.  Papildus  iepriekš 
minētajām  procedūrām  2008.gadā  virs  ES  sliekšņa  veiktas  arī  7  slēgtas 
procedūras un 9 projektu (skiču) konkursi.

Zem ES sliekšņa 2008.gadā  no visiem veiktajiem iepirkumiem visbiežāk 
izmantotā iepirkumu procedūra ir bijusi cenu aptauja, kura veikta 5 590 reizes 
(tajā skaitā 5 554 reizes publicējot paziņojumu par līgumu un 36 reizes publicējot 
informatīvo  paziņojumu  par  cenu  aptauju),  kas  veido  74,1%  no  visiem 
izsludinātajiem  iepirkumiem  zem  ES  līgumcenu  sliekšņa.  Otra  populārākā 
iepirkuma  procedūra  ir  atklāts  konkurss,  2008.gadā  tas  sludināts  1 903 
gadījumos.  Daudz retāk zem ES sliekšņa izsludinātas  sarunu procedūras –  33 
reizes (tajā skaitā 2 paātrinātas sarunu procedūras), metu konkursi – 12 reizes un 
slēgti konkursi – 3 reizes (tajā skaitā 2 paātrināti slēgti konkursi).
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6.tabula
Rezultātu paziņojumu publikācijas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 

skaits un kopējā līgumcena 2008.gadā (milj. Ls, bez PVN)
Iepirkuma procedūras veids Rezultātu 

paziņojumu skaits
Kopējā līgumcena, 
milj.Ls, bez PVN

Virs ES sliekšņa
Atklāta procedūra 824 691,6
Slēgta procedūra 6 27,0
Sarunu procedūra ar konkursa izsludināšanu 17 12,1
Sarunu procedūra bez konkursa izsludināšanas 154 158,0
Paātrināta sarunu procedūra 4 5,5
Projektu (skiču) konkurss* 8 0,043
„B” daļas pakalpojumu iepirkums 150 61,4
Kopā 1 163 955,6
Zem ES sliekšņa
Atklāts konkurss 1 826 324,0
Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu 
par līgumu

32 1,7

Sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par 
līgumu

591 37,9

Cenu aptauja 5 780 134,2
Slēgts konkurss 1 0,07
Paātrināta sarunu procedūra 2 0,03
Metu konkursu* 13 0,02
„B” daļas pakalpojumu iepirkums 679 18,9
Kopā 8 924 516,8
PAVISAM KOPĀ 10 087 1 472,4
*Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 71.pantu, metu konkursiem, kuri ir organizēti kā daļa 
no publiskā pakalpojuma līguma iepirkuma procedūras, paredzamo līgumcenu nosaka, ņemot 
vērā godalgu un maksājumu kopējo apjomu, kā arī saskaņā ar šā likuma 63.panta trešo daļu 
noslēdzamā publiskā pakalpojuma līguma paredzamo līgumcenu, ja pasūtītājs paziņojumā par 
metu konkursu noteicis, ka šāds līgums tiks slēgts, savukārt paziņojumos tiek norādīta tikai 
paredzamā līgumcena par godalgām.

2008.gadā virs ES sliekšņa  pamatojoties  uz izsludinātiem 824 atklātiem 
konkursiem noslēgti līgumi par kopējo līgumcenu – 691,6 milj.Ls, kas ir 72,4% 
no  kopējās  līgumcenas  par  iepirkumiem virs  ES sliekšņa  un  47,0% no  visas 
rezultātu publikācijās norādītās kopējās līgumcenas 2008.gadā.  Otra izplatītākā 
iepirkuma  procedūra  izsludināto  rezultātu  paziņojumu  skaita  un  kopējās 
līgumcenas  ziņā  ir  sarunu  procedūra  bez  konkursa  izsludināšanas.  Uz  šī 
iepirkuma  procedūras  veida  2008.gadā  publicēti  154  paziņojumi  par  kopējo 
līgumcenu 158,0 milj.Ls. Līdzīga situācija publicēto rezultātu skaita ziņā ir tiem 
paziņojumiem, kuri ir publicēti par līgumiem, kurus slēdz par Publisko iepirkumu 
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likuma 2.pielikuma „B” daļā minētajiem pakalpojumiem – attiecīgi publicēti 150 
paziņojumi  par  daudz  mazāku  kopējo  līgumcenu  –  61,4  milj.Ls.  Izmantojot 
pārējās  iepirkumu  procedūras,  kopējā  līgumcena  sastāda  vairs  tikai  4,7%  no 
kopējās virs ES sliekšņa noslēgtās līgumcenas. 

Līdzīgi kā iepirkumu izsludināšanā, arī rezultātu paziņojumu publikācijās 
zem ES sliekšņa biežāk izmantotā iepirkumu procedūra ir bijusi cenu aptauja – 
2008.gadā bijušas 5 780 cenu aptaujas, uz kuru pamata noslēgto līgumu kopējā 
līgumcena  ir  bijusi  134,2  milj.Ls.  Otrs  lielākais  rezultātu  paziņojumu  skaits 
2008.gadā publicēts piemērojot atklātu konkursu – 1 826 paziņojumi par lielāko 
zem  ES  sliekšņa  kopējo  līgumcenu  –  324,0  milj.Ls.  Piemērojot  atviegloto 
iepirkuma procedūru (Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma „B” daļā minētie 
pakalpojumi)  2008.gadā  zem  ES  sliekšņa  veikti  679  „B”  daļas  pakalpojumu 
iepirkumi par kopējo līgumcenu 18,9 milj.Ls.

8.attēls
Kopējās līgumcenas sadalījums publikācijām virs un zem ES sliekšņa 2006., 

2007. un 2008.gadā
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2008.gadā,  salīdzinot  ar  2007.gadu,  kopējā  līgumcena  gan iepirkumiem 
zem ES sliekšņa, gan arī virs ES sliekšņa ir samazinājusies (skatīt 8.attēlu). Zem 
ES  sliekšņa  kopējā  līgumcena  2008.gadā  samazinājusies  par  16%  jeb  98,5 
milj.Ls,  savukārt  kopējā  līgumcena  paziņojumiem  virs  ES  sliekšņa 
samazinājusies  gandrīz  uz  pusi  –  par  47%  jeb  848,1  milj.Ls  un  jau  tuvu 
sasniegusi 2006.gada kopējās līgumcenas sadalījuma līmeni.
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7.tabula
Iepirkumu procedūru skaits un vidējais piedāvājumu skaits uz vienu 

iepirkuma daļu 2008.gadā

 Procedūras veids

Pretendentu 
piedāvājumu 

skaits
Iepirkumu 
daļu skaits

Piedāvājumu skaits uz 
vienu iepirkumu daļu

Rezultātu 
paziņojumu 

skaits

Virs ES 
sliekšņa

Atklāta procedūra 20 011 3 400 5,9 824
Slēgta procedūra 3 410 8 426,3 6
Sarunu procedūra ar 
konkursa izsludināšanu 69 29 2,4 17
Sarunu procedūra bez 
konkursa izsludināšanas 524 154 3,4 154
Projektu (skiču) konkurss 138 8 17,3 8
Paātrināta sarunu procedūra 11 5 2,2 4
"B” daļas pakalpojumu 
iepirkums 25 673 150 171,2 150

Kopā 49 836 3 754 13,3 1 163

Zem ES 
sliekšņa

Cenu aptauja 38 614 5 780 6,7 5 780
Atklāts konkurss 17 233 1 832 9,4 1 826
Slēgts konkurss 77 11 7 1
Sarunu procedūra ar 
iepriekšēju izsludināšanu 105 32 3,3 32
Sarunu procedūra bez 
iepriekšējas izsludināšanas 1 037 591 1,8 591
Metu konkurss 134 13 10,3 13
Paātrināta sarunu procedūra 6 2 3,0 2
„B” daļas pakalpojumu 
iepirkums 6 201 679 9,1 679

Kopā 63 407 8 940 7,1 8 924
Pavisam kopā 113 243 12 694 8,9 10 087

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu izsludinot iepirkuma procedūru var 
norādīt vai būvdarbu projekts, paredzamās piegādes vai pakalpojumu iepirkums 
tiek  sadalīt  daļās  un,  vai  par  katru  no  šīm  daļām  pretendenti  var  iesniegt 
piedāvājumus.  Kā  redzams  7.tabulā,  tad  2008.gadā  uz  10 087  iepirkumu 
procedūrām  (Iepirkumu  uzraudzības  biroja  mājas  lapā  publicētie  rezultātu 
paziņojumi)  ir  bijušas  12 694  iepirkumu  daļas,  t.i.,  vidēji  katra  iepirkumu 
procedūra ir bijusi sadalīta 1,3 iepirkumu daļās (2007.gadā vidēji katra iepirkumu 
procedūru bija sadalīta 1,7 iepirkuma daļās).

2008.gadā uz vienu iepirkumu daļu vidēji ir bijuši 8,9 piedāvājumi, tajā 
skaitā iepirkumiem virs ES sliekšņa vidēji  13,3 piedāvājumi,  bet  iepirkumiem 
zem ES sliekšņa  7,1 piedāvājumi  (2007.gadā salīdzinoši  iepirkumiem virs  ES 
sliekšņa  vidēji  8,8  piedāvājumi,  zem  ES  sliekšņa  3,3  piedāvājumi).  Lielais 
vidējais  piedāvājumu  skaits  uz  vienu iepirkuma  daļu  salīdzinot  ar  iepriekšējo 
pārskata periodu izskaidrojams ar konkurences palielināšanos 2008.gada otrajā 

17



pusē,  kad  privātais  patēriņš  strauji  kritās,  savukārt  uzņēmumiem  bija 
nepieciešams saglabāt iepriekšējo apgrozījumu, lai nodrošinātu sava uzņēmuma 
eksistenci, tādejādi daudz aktīvāk piedaloties publiskajos iepirkumos. 

Vislielākais  piedāvājumu  skaits  uz  vienu  iepirkumu  daļu  ir  slēgtiem 
konkursiem  virs  ES  sliekšņa,  kur  uz  vienu  iepirkumu  daļu  vidēji  ir  426,3 
piedāvājumi. Lielais piedāvājumu skaits šajā gadījumā varētu tikt skaidrots ar to, 
ka slēgts konkurss ir iepirkuma procedūra, kurā tiesības piedalīties var pieprasīt 
visi  ieinteresētie  piegādātāji,  bet  piedāvājumus var  iesniegt  tikai  tie  kandidāti, 
kurus pasūtītājs uzaicina. 

Lielais vidējais piedāvājumu skaits  iepirkumiem virs ES sliekšņa – 171,2 
piedāvājumi  uz  vienu  iepirkumu  daļu  2008.gadā  „B”  daļas  pakalpojumu 
iepirkumiem  skaidrojams  ar  to,  ka  daļā  no  šiem  pakalpojumu  iepirkumiem 
uzvarētāji  ir fiziskas personas un to skaits vienā iepirkumā var būt ievērojami 
liels. Līdzīgi kā 2007.gadā, 2008.gadā iepirkumiem zem ES sliekšņa vislielākais 
piedāvājumu skaits uz vienu iepirkumu daļu ir metu konkursiem, kur uz vienu 
iepirkuma procedūras daļu piedāvājumu iesnieguši vidēji 10,3 pretendenti.
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3.Paziņojumu publikācijas saskaņā ar 2007.gada 13.marta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.179 un 2008.gada 5.februāra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.65

8.tabula
Paziņojumu publikācijas saskaņā ar 2007.gada 13.marta Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.179 un 2008.gada 5.februāra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.65

Paziņojumu 
skaits 
2008.gadā

Paziņojumu 
skaits
2007.gadā

Paziņojumu 
skaits 
2006.gadā

Pieauguma temps 
(%) 2008.gadā 
salīdzinot ar 
2007.gadu

Uzaicinājums iesniegt 
piedāvājumu

2 312 335 884 590,1

Paziņojums par grozījumiem 
iepirkuma procedūras 
dokumentos

43 12 45 258,3

Kopā 2 355 347 929 578,7

Kā  redzams  8.tabulā,  tad  2008.gadā,  salīdzinot  ar  2007.gadu 
izsludināšanas  paziņojumu  skaits  pasūtītāju  finansētiem  projektiem  ir 
palielinājies  ievērojami  –  par  5,7  reizēm,  tajā  skaitā,  paziņojumu  skaits 
uzaicinājumiem iesniegt  piedāvājumu pieaudzis  par  5,9  reizēm un izsludināto 
iepirkumu procedūru dokumentu grozījumiem skaits attiecīgi palielinājies turpat 
trīskārtīgi.  2008.gadā  ir  vērojama  pilnīgi  pretēja  situācija  tam,  kā  tas  bijis 
2007.gadā salīdzinot ar iepriekšējo 2006.gadu, kad pasūtītāju finansēto projektu 
publikāciju skaits pret iepriekšējo gadu ievērojami saruka.

9.tabula
Paziņojumi par lēmumu pieņemšanu publikācijas saskaņā ar 2007.gada 

13.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.179 un 2008.gada 5.februāra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr.65

Paziņojumu skaits Kopējā līgumcena, Ls, bez PVN
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s Pieauguma 
temps (%) 
salīdzinot ar 
2007.gadu

Paziņojums par lēmuma 
pieņemšanu

2 234 264 746,2 208,9 46,6 348,3

2008.gadā,  salīdzinot  ar  2007.gadu  paziņojumu  par  lēmumu  skaits 
pasūtītāja finansētiem projektiem ir pieaudzis par aptuveni 7,5 reizēm, bet kopējā 
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līgumcena pieaugusi par aptuveni 3,5 reizēm. Lielo paziņojumu skaita un kopējās 
līgumcenas  pieaugumu  var  izskaidrot  ar  to,  ka  2008.gadā  ļoti  aktīvi  sākās 
struktūrfondu finanšu līdzekļu apguve otrā struktūrfondu plānošanas perioda no 
2007.gada  līdz  2013.gadam  ietvaros,  atverot  piekļuvi  vairāku  fondu  finanšu 
resursiem.  Lielais  lēmumu  paziņojumu  skaits  raksturojams  ar  to,  ka  daļa  no 
izsludinātajiem pasūtītāju finansētajiem projektiem var tikt dalīta daļās, līdz ar to, 
vienam uzaicinājumu  paziņojumam  var  būt  piesaistīti  vairāki  paziņojumi  par 
lēmuma pieņemšanu. 

9.attēls
Paziņojumu publikācijas saskaņā ar 2007.gada 13.marta Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.179 un 2008.gada 5.februāra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.65 2004.-2008.gadā
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9.attēlā redzams,  ka  vislielākais  paziņojumu  skaits  un  līdz  ar  to  arī 
izsludināto pasūtītāja finansēto projektu skaits bijis 2006.gadā, kad veikta lielākā 
ES  struktūrfonda  plānošanas  perioda  (2004.gads  –  2006.gads)  iepirkumu 
procedūru daļa, kā arī 2008.gadā, kad intensīvi uzsākta otrā plānošanas perioda 
(2007.gads – 2013.gads) programmu īstenošana. 
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4. Paziņojumu publikācijas saskaņā ar likumu „Par iepirkumu 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” 

10.tabula
Uzaicinājumu publikācijas saskaņā ar likumu „Par iepirkumu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”
Paziņojumu par 
līgumu skaits 

2008.gadā

Paziņojumu par 
līgumu skaits 

2007.gadā

Pieauguma temps (%) 
2008.gadā salīdzinot ar 

2007.gadu
Periodiskais informatīvais 
paziņojums

4 5 -20,0

Kvalifikācijas sistēma 1 1 0
Paziņojumi par līgumu 144 136 5,9
        tajā skaitā:
Atklāta procedūra 109 129 -15,5
Sarunu procedūra ar konkursa 
izsludināšanu

35 7 400,0

Kopā 149 142 4,9

2008.gadā kopējais sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumu skaits 
bija 298 publikācijas (tajā skaitā publicēti 149 paziņojumi par līgumiem un 149 
paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu).

11.tabula
Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publikācijas saskaņā 

ar likumu „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”
Paziņojumu skaits Kopējā līgumcena, milj. Ls, bez 

PVN

20
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20
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s Pieauguma 
temps (%) 
salīdzinot ar 
2007.gadu 20

08
.g

ad
s

20
07

.g
ad

s Pieauguma 
temps (%) 

salīdzinot ar 
2007.gadu

Paziņojumi par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu 

149 115 29,6 574,3 256,3 124,1

  tajā skaitā:
Atklāta procedūra 118 99 19,2 425,9 237,4 79,4
Sarunu procedūra ar konkursa 
izsludināšanu

16 7 128,6 127,0 7 1 714,3

Sarunu procedūra bez 
konkursa izsludināšanas

14 7 200,0 19,9 9,6 107,3

Slēgta procedūra 0 1 -100,0 0 0,4 -100,0
„B” daļas pakalpojumu 
iepirkums

1 1 0 1,5 1,9 -21,1
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2008.gadā,  salīdzinot  ar  2007.gada  paziņojumu  par  līgumu  slēgšanas 
tiesību  piešķiršanu  publikācijām,  vislielākais  pieauguma  temps  sabiedrisko 
pakalpojumu  sniedzēju  veiktajiem  iepirkumiem  ir  sarunu  procedūrām  bez 
konkursa  izsludināšanas,  kuras  2008.gadā  veiktas  divas  reizes  vairāk  nekā 
2007.gadā.  Savukārt  otrs  lielākais  pieauguma  temps  (1,3  reizes)  sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju veiktajos iepirkumos ir sarunu procedūrām ar konkursa 
izsludināšanu.

Salīdzinot 2008.gadu ar 2007.gadu, kopējais (Paziņojumi par līgumu un 
Paziņojumi par  līguma slēgšanas  tiesību piešķiršanu) sabiedrisko pakalpojumu 
sniedzēju paziņojumu skaits ir palielinājies par 41 paziņojumiem jeb 16%.

12.tabula
Iepirkumu procedūru skaits un vidējais piedāvājumu skaits uz vienu 

iepirkuma daļu 2008.gadā
Procedūra Piedāvājumu 

skaits
Iepirkumu 
daļu skaits

Piedāvājumu 
skaits uz vienu 
iepirkuma daļu

Iepirkumu 
procedūru 

skaits
Atklāts konkurss 972 170 5,7 118
Slēgts konkurss 0 0 0 0
Sarunu procedūra ar konkursa 
izsludināšanu

79 42 1,9 16

Sarunu procedūra bez 
konkursa izsludināšanas

19 14 1,4 14

„B” daļas pakalpojumu 
iepirkums

1 1 1,0 1

Kopā 1 071 227 4,7 149

Kā  redzams  12.tabulā,  tad  sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēji,  veicot 
iepirkumus saskaņā ar likumu „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
vajadzībām”,  vidēji  ir  saņēmuši  4,7  piedāvājumus  uz  vienu  iepirkuma  daļu. 
Attiecīgi lielākais piedāvājumu skaits uz vienu iepirkuma daļu bijis sabiedrisko 
pakalpojumu  sniedzēju  izsludinātajiem  atklātiem  konkursiem  –  vidēji  5,7 
piedāvājumi uz vienu iepirkuma daļu.
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5. Iepirkumu sadalījums pēc CPV kodiem

Šajā nodaļā tiks analizēti 2008.gada iepirkumi pēc sadalījuma galvenajās 
CPV kodu  grupās.  2008.gadā  veikti  10 235  būvdarbu,  preču  un  pakalpojumu 
iepirkumi par kopējo līgumcenu 2 023,4 milj.Ls, kuriem piemērota kāda no CPV 
kodu grupām.

Kā redzams 13.tabulā, tad 2 235 iepirkumiem par kopējo līgumcenu 232,4 
milj.Ls  veikti  nepiemērojot  CPV  kodu.  Saskaņā  ar  Ministru  kabineta 
noteikumiem Nr.179  un Nr.65  veiktajiem iepirkumiem sludinājumu  veidlapās 
nav  paredzēts  norādīt  CPV  kodus,  2008.gadā  šādā  veidā,  nepiemērojot  CPV 
kodu,  veikti  2 234  iepirkumi  par  kopējo  līgumcenu  –  208,9  milj.  Ls.  Pie 
iepirkumiem,  kuriem nepiemēro  CPV  kodu,  pieskaita  arī  nekustamā  īpašuma 
pirkšanu, kurš veikts Publisko iepirkumu likumā noteikto izņēmumu gadījumā. 
2008.gadā veikta viena nekustamā īpašuma iegāde par kopējo līgumcenu – 23,3 
milj.Ls. 

13.tabula
Iepirkumu sadalījums pēc CPV kodiem galvenajās preču grupās 

2008.gadā
Iepirkumu veids Iepirkumu skaits Kopējā līgumcena, 

milj.Ls, bez PVN
Preces 3 543 525,6
Būvdarbi 3 732 839,6
Pakalpojumi 2 960 658,2
Kopā 10 235 2 023,4
Iepirkumi, kuriem netiek piemērots CPV kods 2 235 232,2
      tajā skaitā:
Iepirkumi, kuri veikti saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 179/65

2 234 208,9

Nekustamā īpašuma iegāde 1 23,3
Pavisam kopā 12 470 2 255,6

2008.gadā, vērtējot iepirkumus pēc iepirkumu procedūru veida un skaita, 
redzams,  ka  3 543  preču  iepirkumi  sastādīja  28,4%  no  kopējā  Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājas lapā publicēto iepirkumu skaita (10.attēls). Visbiežāk 
2008.gadā (skatīt  1.pielikumu),  veicot  preču iepirkumus tika pirktas  transporta 
iekārtas – 533 reizes par kopējo līgumcenu 46,7 milj.Ls,  medicīniskās ierīces, 
ārstniecības  vielas  un  personiskās  higiēnas  preces  –  460  reizes  par  kopējo 
līgumcenu 77,7 milj.Ls, pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkciju 
– 432 reizes par kopējo līgumcenu 26,8 milj.Ls, biroja un skaitļošanas tehnika, 
aprīkojums un piederumi – 357 reizes par kopējo līgumcenu 32,3 milj.Ls.
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10.attēls
Iepirkumu skaita sadalījums pēc iepirkumu veidiem 2008.gadā, %

Preces; 28,4%

Būvdarbi; 29,9%

Pakalpojumi; 23,8%

Iepirkumi, kuriem 
netiek piemēroti CPV 

kodi; 17,9%

Pakalpojumu iepirkumi 2008.gadā veikti 2 960 reizes un veidoja 23,8% no 
kopējā  publicētā  iepirkumu  skaita.  Pakalpojumu  iepirkumi  2008.gadā  veikti 
kopsummā par 658,2 milj.Ls  (skatīt  11.attēlu).  Visbiežāk,  veicot  pakalpojuma 
iepirkumus  (sīkāk  skatīt  3.pielikumu),  iegādāti  arhitektūras,  celtniecības, 
juridiskie,  grāmatvedības  un  uzņēmējdarbības  pakalpojumi  –  743  reizes  par 
kopējo līgumcenu 68,5 milj.Ls,  finanšu  un apdrošināšanas  pakalpojumi  – 275 
reizes par  kopējo līgumcenu 351,9 milj.Ls,  IT konsultēšanas,  programmatūras 
izstrādes  un  interneta  pakalpojumi  –  236 reizes  par  37,3  milj.Ls  un remonta, 
apkopes pakalpojumi – 229 reizes par 35,6 milj.Ls, un citi iepirkumi.

Kā redzams  10.attēlā,  2008.gadā  pasūtītāji  būvdarbi  iepirkumus veikuši 
3 732 reizes, kas veidoja 29,9% no kopējā publicētā iepirkumu skaita Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājas lapā par kopējo līgumcenu 839,6 milj.Ls.

2008.gadā  atlikušos  17,9%  no  kopējā  iepirkumu  skaita  pēc  iepirkumu 
veida veidoja iepirkumi, kuriem netiek piemērots CPV kods.

24



11.attēls
Kopējās līgumcenas sadalījums pēc iepirkumu veidiem 2008.gadā, %

Preces; 23,3%

Būvdarbi; 37,2%

Pakalpojumi; 29,2%

Iepirkumi, kuriem 
netiek piemēroti CPV 

kodi; 10,3%

Vērtējot kopējās līgumcenas sadalījumu pēc iepirkumu veidiem 2008.gadā 
redzams,  ka  vislielākais  kopējās  līgumcenas  īpatsvars  ir  veiktajiem būvdarbu 
iepirkumiem- 37,2%, otrs lielākais kopējās līgumcenas īpatsvars ir pakalpojumu 
iepirkumiem – 29,2%. Savukārt 23,3% no kopējās līgumcenas 2008.gadā veido 
preču iepirkumi un atlikušos 10,3% veido tie iepirkumi, kuriem netiek piemēroti 
CPV  kodi  (pārsvarā  iepirkumi,  kas  publicēti  saskaņā  ar  2007.gada  13.marta 
Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr.179  un  2008.gada  5.februāra  Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.65).
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6. Iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas skaita sadalījums pēc 
piegādātājiem un to valstiskās piederības

14.tabula
Uzņēmumi, kuriem visbiežāk 2008.gadā piešķirtas līguma slēgšanas 

tiesības *)
Nr. Uzņēmums Piešķirto līgumu slēgšanas 

tiesību skaits
1. VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” (ar filiālēm un 

struktūrvienībām)
129

2. SIA „Forevers” 115
3. SIA „Arbor Medical Korporācija” 105
4. SIA "Latvijas Statoil" 98
5. SIA "Oriola Rīga" 89
6. SIA "S.A.V." 86
7. A/S Recipe plus 82
8. SIA "Futurus Food" 75
9. SIA "Sonex Technologies Latvia" 74
10. SIA „Ruslans AG ” 73
11. SIA "Ažiņa komercfirma "MARKETS"" 71
12. SIA "Invitros" 71
13. SIA „Labochema Latvija” 70
14. B.Braun Medical SIA 65
15. SIA „Tamro” 63
16. SIA "Adrona" 63
17. SIA "Rēzeknes gaļas kombināts" 60
17. "BTA" apdrošināšanas akciju sabiedrība 60
18. SIA ,,Firma L4” 57
19. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Junona BEP" 55
20. SIA "Faneks" 53
21. A/S "Virši-A" 52
22. SIA „Baltijas Autolīzings” 49
23. SIA „Latvijas Būvnieks” 46
24. SIA „Vidzemes energoceltnieks” 46
25. SIA "Lattelecom Technology" 46
26. SIA „LUKoil Baltija R” 45
27. PVAS „Ceļu inženieri” 44
28. SIA "Nimaks" 44
29. SIA „Hansa Līzings” 42
30. SIA „DPA” 42
31. SIA “Aizputes ceļinieks” 42
32. SIA "Magnum Medical" 41
33. SIA „Zommers” 41
34. SIA "ASVO PLUS" 40
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35. SIA „Kordes ” 39
36. SIA “Diamedica” 38
37. AS "8 CBR" 37
38. SIA „RusLatNafta” 36
39. AS „Ētoss” 36
40. SIA „Lemūrs VG” 35
41. SIA “Limbažu ceļi” 35
42. SIA „SAU” 34
43. SIA “Telia Latvija” 34
44. SIA „Lietas MD” 33
45. SIA „Ceļu-tiltu būvnieks” 32
46. SIA „DS Tehnoloģijas” 31
47. SIA „Marijas centrs” 31
48. SIA „One Med” 31
49. SIA „Dagi” 31
50. SIA “Sarstedt” 31
51. „RSK apdrošināšanas SIA” 30
52. SIA „Tradintek” 30
53. SIA „Flamenko” 30
54. SIA “Santaks” 30

*)  14.  un 15.tabulā nav atspoguļotas visu piešķirto līgumu slēgšanas tiesību skaits, bet tikai 
biežāk vienam uzņēmumam piešķirto līgumu slēgšanas tiesību skaits, līdz ar to šajās tabulās 
norādītajiem datiem savā starpā nav jāsakrīt.

Kā redzams 15.tabulā, tad lielākais ar vienu firmu noslēgtais līgumu skaits, 
līdzīgi  kā  2007.gadā,  ir  bijis  raksturīgs  būvniecības  nozarē  strādājošajiem 
uzņēmumiem,  konkrēti  veicot  ceļu  būves  un  uzturēšanas  darbus.  Visvairāk 
līguma  slēgšanas  tiesības  2008.gadā  piešķirtas  uzņēmumam  VAS  „Latvijas 
autoceļu uzturētājs” kopā ar tās filiālēm un struktūrvienībām – 129 līgumi. 

Otrs lielākais līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas  biežums 2008.gadā ir 
attiecīgi  uzņēmumiem,  kuri  piedalījušies  pārtikas  produktu  iepirkumos  –  115 
līgumi piešķirti gaļas pārstrādes un pārtikas uzņēmumam SIA „Forevers”, SIA 
„S.A.V.” – 86 līgumi, SIA „Futurus Food” – 75 līgumi un SIA „Ruslans AG” – 
73 līgumi.

Visai liels ar vienu firmu noslēgto līgumu skaits ir raksturīgs arī pērkot 
medicīnas preces, iekārtas un medikamentus. 2008.gadā visbiežāk līgumi slēgti ar 
SIA „Arbor Medical Korporāciju” – 105 līgumi, SIA „Oriola Rīga” – 89 līgumi 
un A/S „Recipe plus – 82 līgumi.

Arī  degvielas  iepirkumiem  raksturīgs  salīdzinoši  liels  ar  vienu  firmu 
noslēgto  līgumu skaits  –  SIA „Latvija  Statoil”  2008.gadā 98 reizes  piešķirtas 
līgumu slēgšanas tiesības.
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Datortehnikas  iepirkumos  74  līgumu  slēgšanas  tiesības  2008.gadā 
piešķirtas SIA „Sonex Technologies Latvia”.

Salīdzinoši  liels  ar  vienu  firmu  noslēgto  līgumu  skaits  ir  raksturīgs  arī 
laboratorijas iekārtu iepirkumiem, 2008.gadā līguma slēgšanas tiesības 71 reizi 
piešķirtas SIA „Invitros” un 70 reizes SIA „Labochema Latvija”.

15.tabula
Noslēgto līgumu skaita sadalījums 2008.gadā pēc uzvarētāju valstiskās 

piederības (biežāk izplatītākās)
Uzvarētāja valstiskā piederība Piešķirto līgumu slēgšanas tiesību skaits

Latvija 16 834
Vācija 48
Lietuva 47
Igaunija 29
Zviedrija 27
Lielbritānija 20
Somija 14
Krievija 8
Luksemburga 6
Polija 5
Dānija 5
Čehija 5
Francija 4
Šveice 4
Austrija 4

Gadu no gada raksturīgs, ka lielākā daļa no līgumu slēgšanas tiesībām tiek 
piešķirtas  komersantiem  no  Latvijas.  2008.gadā  ar  vietējiem  komersantiem 
līgumi noslēgti 16 834 reizes. Otra lielākā komersantu grupa pārstāv Vāciju – 48 
līgumi. Līdzīgs skaits līgumu noslēgti arī ar kaimiņvalstīm Lietuvu – 47 reizes, 
savukārt ar Igaunijas komersantiem līgumi slēgti nedaudz mazāk – 29 reizes. 

Salīdzinot  2008.gadu  ar  iepriekšējo  gadu,  tad  vērojams,  ka  līgumi  ar 
Latviju slēgti biežāk nekā iepriekš un nedaudz samazinājies to līgumu skaits, kuri 
slēgti ar komersantiem no Vācijas, Lietuvas un Lielbritānijas. Savukārt nedaudz 
pieaudzis to komersantu skaits,  kuriem piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības no 
tādām kaimiņvalstīm kā Igaunija un Zviedrija.
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7.Kopējā paziņojumu skaita sadalījums pa mēnešiem

12.attēls
Kopējais paziņojumu skaits pa mēnešiem 2008.gadā
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Paziņojumu par līgumu/ Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu skaits Rezultātu paziņojumi

Kā redzams  12.attēlā,  tad  2008.gadā  visvairāk  paziņojumu  par  līgumu/ 
uzaicinājumu  iesniegt  piedāvājumu  publikācijas  bija  jūnija  mēnesī  (1 606 
publikācijas), janvārī (1 164 publikācijas), aprīlī (998 publikācijas) un novembrī 
(975 publikācijas),  attiecīgi  vismazāko publikāciju skaitu sasniedzot  septembrī 
(635  publikācijas).  Savukārt,  ņemot  vērā  to,  ka  paziņojumi  par 
līgumu/uzaicinājumi  iesniegt  piedāvājumus  lielākais  publikāciju  skaits  bijis 
jūnijā  un  to,  ka  minimālais  laika  patēriņš  iepirkumam  zem  ES  sliekšņa  no 
izsludināšanas brīža līdz rezultātu publicēšanai var ilgt aptuveni mēnesi, rezultātu 
paziņojumi 2008.gadā attiecīgi visvairāk publicēti jūlijā (1 737 publikācijas). Arī 
līdzīgi  kā  izsludināšanas  paziņojumu  gadījumā,  lielākais  rezultātu  publikāciju 
skaits ir jūnijā (1 216 publikācijas), aprīlī (1 132 publikācijas) un janvārī (1 006 
publikācijas).
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13.attēls
Paziņojumu par līgumu/uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu un 

rezultātu paziņojumu skaita vidējais sezonalitātes indekss 2002.-2008.gadā 
(%)
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P aziņojumu par līgumu/uzaicinājumu iesniegt  p iedāvājumu vidējais sezonalit āt es indekss 2002. -
2008.(%)
Rezult ātu paziņojumu vidējais sezonalit āt es indekss 2002. - 2008.(%)

Kopumā  paziņojumu  par  līgumu  skaitu  laika  periodā  no  2002.  līdz 
2008.gadam sezonalitāte  visvairāk  ietekmējusi  vasaras  mēnešos,  t.i.,  jūnijā  un 
jūlijā,  kā  arī  atsevišķā  gadījumā  –  decembrī  (rezultātu  paziņojumu  vidējais 
sezonalitātes  indekss).  Paziņojumu  par  līgumu  vidējā  sezonalitātes  indeksa 
svārstības 2008.gadā galvenokārt ietekmēja valsts ekonomikas kritums un valsts 
patēriņa  krass  samazinājums  2008.gada  nogalē,  kad  vērojams  vislielākais 
paziņojumu par līgumu/uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu vidējā sezonalitātes 
indeksa  kritums  –uz  96,2%,  pēc  tam,  kad  oktobra  mēnesī  tas  bija  161,7% 
(iepirkuma procedūras izsludinātas  ar  nolūku,  vēl  esošajā  gadā paspēt  noslēgt 
iepirkuma līgumus).  Augstais  vidējais  sezonalitātes  indekss  paziņojumiem par 
līgumu  jūnija  un  oktobra  mēnesī  ietekmē  rezultātu  paziņojumu  vidējo 
sezonalitāte  indeksu,  jo iepriekšējā  mēnesī  lielais  izsludināto iepirkumu skaits 
nākamajā mēnesī var veidot lielu rezultātu paziņojumu skaitu. Lielākais rezultātu 
paziņojumu  vidējais  sezonalitātes  indekss  2008.gadā  ir  vērojams  jūlija  un 
decembra mēnešos, kad attiecīgi jūlijā tas bija – 172,2% un decembrī – 175,4%.
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14.attēls
Kopējais paziņojumu skaita vidējais sezonalitātes indekss 2002.-

2008.gadā (%)
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Analizējot  kopējā  paziņojumu  skaita  sezonalitāti,  14.attēlā redzams,  ka 
laika  periodā  no  2002.-2008.gadam sezonalitātes  ietekmē  ievērojami  augstāks 
paziņojumu skaits ir jūnijā (115,9%), jūlijā (112,3%) un novembrī (111,4%), bet 
viszemākais, līdzīgi kā 2007.gadā, janvārī (80,4%).
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8. Iepirkumu procedūru veikšanai patērētais laiks

Iepirkumu procedūru veikšanai patērēto laiku nosaka saskaitot dienu skaitu 
no  paziņojuma  par  līgumu/uzaicinājuma  iesniegt  piedāvājumus  publikācijas 
dienas  Iepirkumu  uzraudzības  biroja  mājas  lapā  līdz  brīdim,  kad  publicēts 
rezultātu paziņojums šim konkrētajam iepirkumam.

16.tabula
Iepirkumu skaits un vidējais dienu skaits, kas patērēts iepirkumu 

veikšanai 2008.gadā
Preces Pakalpojumi Būvdarbi Kopā
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Iepirkumi, kas veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu
Zem ES sliekšņa
Cenu aptauja 2107 38 957 39 2196 37 5260 38
Atklāts konkurss 509 53 359 55 832 57 1700 55
Slēgts konkurss - - 1 81 - - 1 81
Sarunu procedūra, iepriekš 
publicējot paziņojumu par līgumu

4 39 26 64 1 33 31 60

Metu konkurss - - 10 81 - - 10 81
Paātrināta sarunu procedūra - - 1 34 - - 1 34
Paātrināta slēgta procedūra - - - - 1 59 1 59
Virs ES sliekšņa
Atklāta procedūra 345 86 252 84 64 112 661 88
Slēgta procedūra 1 135 2 86 - - 3 102
Sarunu procedūra ar konkursa 
izsludināšanu

- - 15 85 - - 15 85

Projektu (skiču) konkurss - - 6 86 - - 6 86
Paātrināta sarunu procedūra - - 3 31 - - 3 31
Iepirkumi, kas veikti saskaņā ar likumu „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
vajadzībām”
Atklāta procedūra 32 109 28 122 5 114 65 115
Sarunu procedūra ar konkursa 
izsludināšanu

5 84 5 164 3 231 13 149

Kopā 3003 47 1665 52 3102 44 7770 48
*) šeit un turpmāk raksturojot vidējo dienu skaitu iepirkumu veikšanai izmantoti tikai tie iepirkumi, 
kuriem ir  piesaistītas  rezultātu  publikācijas,  līdz  ar  to,  kopējam iepirkumu  skaitam nav  jāsakrīt  ar 
pārējās tabulās norādīto kopējo iepirkumu skaitu.
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2008.gadā vislielākais vidējais dienu skaits, kas patērēts viena iepirkuma 
veikšanai,  līdzīgi  kā  2007.gadā  ir  bijis  pakalpojumu iepirkumiem – vidēji  no 
uzaicinājuma publicēšanas dienas līdz brīdim, kad izziņots iepirkumā pieņemtais 
lēmums ir pagājušas 52 dienas, preču iepirkumiem pagājušas – vidēji 47 dienas, 
attiecīgi,  būvdarbu iepirkumiem ir  vismazākais  iepirkumam patērētais  vidējais 
dienu skaits – 44 dienas.  Atšķirīgais patērēto dienu skaits katrā no iepirkumu 
veidiem  var  tikt  skaidrojams  arī  ar  to,  ka  katrā  no  iepirkumu  veidiem  var 
piemērot  atšķirīgas  iepirkumu  procedūras,  piemēram,  paātrinātās  sarunu 
procedūras (ar saīsinātu piedāvājumu iesniegšanas termiņu) un projektu (skiču) 
konkursi  2008.gadā  tika  piemēroti  tikai  pakalpojumu  iepirkumiem.  Arī 
vismazākais  vidējais  iepirkumam  patērēto  dienu  skaits  ir  pakalpojumu 
iepirkumiem piemērojot paātrinātu sarunu procedūru – vidēji 31 vai 34 dienas, kā 
arī  būvdarbu  iepirkumam  piemērojot  sarunu  procedūru,  iepriekš  publicējot 
paziņojumu par līgumu – vidēji 33 dienas. 

Raksturojot  iepirkumu  veikšanai  vidējo  patērēto  dienu  skaitu  pēc 
iepirkumu  veicēja veida,  tad  15.attēlā redzams,  ka  vislielākais  vidējais  dienu 
skaits  viena  iepirkuma  veikšanai  raksturīgs  tiem iepirkumiem,  kas  tiek  veikti 
saskaņā  ar  likumu  „Par  iepirkumu  sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēju 
vajadzībām”.

15.attēls
Iepirkumu veikšanai patērētā laika sadalījums (dienās) pa iepirkumu 
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Grafiski attēlojot iepirkumu veikšanai patērētā laika sadalījumu (dienās) pa 
iepirkumu  veidiem  un  piemērotajām  iepirkumu  procedūrām  redzams,  ka 
2008.gadā  visvairāk  dienas  vidēji  vienai  iepirkuma  procedūrai  patērējuši 
sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēji.  Kā  arī  liels  vidēji  patērēto  dienu skaits  ir 
piemērojot slēgtas procedūras virs ES sliekšņa preču iepirkumiem – vidēji 135 
dienas. 

16.attēls
Iepirkumu veikšanai patērētais laiks un normatīvajos aktos noteiktais 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš (dienās)
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Vidējais dienu skaits Normatīvajos aktos noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Salīdzinot  16.attēlā norādīto  iepirkumu  veikšanai  patērēto  laiku  un 
normatīvajos aktos noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu (dienā), redzams, 
ka iepirkumu veikšanai reāli patērētais laiks bieži vien ir ievērojami lielāks nekā 
normatīvajos aktos noteiktais piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

Vismazākā  atšķirība  ir  vērojama  paātrinātas  sarunu  procedūras  virs  ES 
sliekšņa gadījumā – piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 15 dienas, bet reāli no 
uzaicinājuma  publicēšanas  līdz  rezultātu  paziņojuma  publikācijai  Iepirkumu 
uzraudzības  biroja  mājas  lapā  2008.gadā  pagāja  vidēji  31  diena.  Lielākas 
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atšķirības ir vērojamas sarunu procedūras ar konkursa izsludināšanu sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju vajadzībām gadījumā – piedāvājumu iesniegšanas termiņš 
ir 37 dienas, bet rezultātu paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā ir 
publicēts vidēji pēc 149 dienām. Otra lielākā starpība starp iepirkumu veikšanai 
patērēto laiku un normatīvajos aktos noteikto piedāvājumu iesniegšanas termiņu 
(dienās)  ir  slēgtai  procedūrai  virs  ES  sliekšņa,  kur  piedāvājumu  iesniegšanas 
termiņš ir 37 dienas, savukārt rezultātu paziņojums nopublicēts vidēji pēc 102 
dienām, tas skaidrojams ar Publisko iepirkumu likumā noteikto papildus laiku 
piedāvājumu iesniegšanai pēc tam, kad aizritējis pieteikumu iesniegšanas termiņš 
un līguma noslēgšanai nepieciešamo laiku.
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9. Iepirkumi, kurus finansē Eiropas Savienības fondi
17.tabula

Uzaicinājumi, kuri saistīti ar projektu un/vai programmu, ko finansē 
Eiropas Savienības fondi, publikāciju sadalījums pa mēnešiem, 2008.gadā

Mēnesis Uzaicinājumu skaits Īpatsvars, %
Janvāris 14 4,5
Februāris 25 8,0

Marts 10 3,2
Aprīlis 14 4,0
Maijs 6 2,0
Jūnijs 6 2,0
Jūlijs 12 4,0

Augusts 6 2,0
Septembris 40 12,7
Oktobris 53 16,9

Novembris 63 20,0
Decembris 65 20,7

Kopā 314 100,0
*) šeit un turpmāk raksturojot publikācijas, kuras saistītas ar projektu un/vai programmu, ko finansē 
Eiropas  Savienības  fondi  izmantoti  tikai  tie  iepirkumi,  kuriem attiecīgi  publikācijā  bija  iespējams 
norādīt  attiecīgo faktu.  Norādām,  ka paziņojumiem zem ES sliekšņa saistību ar  Eiropas Savienības 
fondiem attiecīgi varēja norādīt tikai sākot ar 2008.gada 1.septembri, kad spēkā stājās MK noteikumi 
Nr.653  "Noteikumi  par  publisko  iepirkumu  paziņojumu  veidlapu  paraugiem”,  līdz  ar  to  17. un 
18.tabulā norādītajam kopējam iepirkumu  skaitam nav  jāsakrīt  ar  pārējās  tabulās  norādīto  kopējo 
iepirkumu skaitu.

2008.gadā, pie nosacījuma, ka jaunās paziņojumu formas zem ES sliekšņa 
stājās  spēkā  tikai  2008.gada  1.septembrī,  izsludinot  314  iepirkumus  pasūtītāji 
norādījuši,  ka  iepirkums  ir  saistīts  ar  projektu  un/vai  programmu,  ko  finansē 
Eiropas  Savienības  fondi.  Vislielākais  šāda  veida  iepirkumu skaits  Iepirkumu 
uzraudzības biroja mājas lapā izziņots 2008.gada nogalē, piemēram, decembrī – 
65 reizes un novembrī – 63 reizes, tādejādi veidojot katrs vienu piekto daļu no 
kopējā šāda veida publicēto paziņojumu skaita. 

18.tabula
Rezultātu paziņojumu, kuri saistīti ar projektu un/vai programmu, ko 

finansē Eiropas Savienības fondi, publikācijas pa mēnešiem, 2008.gadā
Mēnesis Rezultātu 

skaits
Īpatsvars, % Kopējā līgumcena, 

milj.Ls, bez PVN
Īpatsvars, %

Janvāris 9 3 16,3 7,1
Februāris 11 3,7 7,0 3,1

Marts 12 4 21,2 9,2
Aprīlis 26 8,8 21,2 9,2
Maijs 13 4,4 17,2 7,5
Jūnijs 11 3,7 15,6 6,8
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Jūlijs 7 2,4 13,6 5,9
Augusts 10 3,4 41,1 17,9

Septembris 45 15,2 18,2 7,9
Oktobris 55 18,6 46,5 20,3

Novembris 40 13,5 5,8 2,5
Decembris 57 19,3 6,0 2,6

Kopā 296 100,0 229,7 100,0

Raksturojot 2008.gadā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētos 
rezultātus,  18.tabulā redzams,  ka  296  rezultātu  paziņojumi  par  229,7  milj.Ls 
kopējo līgumcenu publicēti norādot, ka konkrētais iepirkums saistīts ar projektu 
un/vai  programmu,  ko  finansē  Eiropas  Savienības  fondi.  Vislielākais  skaits 
paziņojumu ar  norādi  par  Eiropas  Savienības  fondu līdzfinansējumu  publicēts 
2008.gada  decembrī–  57  reizes  un  oktobrī  –  55  reizes  par  kopējo  līgumcenu 
decembrī – 6,0 milj.Ls un attiecīgi oktobrī – 46,5 milj.Ls.
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Pielikumi
1.pielikums

Preču iepirkumu sadalījums galvenajās CPV kodu grupās pēc iepirkumu 
skaita 

CPV kods CPV koda atšifrējums Iepirkumu 
skaits

Kopējā līgumcena, 
milj.Ls, bez PVN

43000000-3 Kalnrūpniecības iekārtas, iekārtas darbiem karjeros un būvniecības aprīkojums 1 0,01
11000000-0 Jēlnafta, dabasgāze, nafta un saistītie produkti 4 0,08
19000000-6 Āda, ādas izstrādājumi un apavi 7 6,53
41000000-9 Iegūtais un attīrītais ūdens 7 0,28
37000000-8 Pārstrādātas otrreizējās izejvielas 9 0,12
27000000-5 Parastie metāli un saistītie produkti 11 2,35
40000000-2 Elektrība, gāze, kodolenerģija un kodoldegviela, tvaiks, karstais ūdens un citi 

enerģijas avoti 11 16,7
20000000-6 Koks, koksnes izstrādājumi, korķa izstrādājumi, pīti grozi un pīti izstrādājumi 12 1,35
16000000-5 Tabaka, tabakas izstrādājumi un izejvielas un materiāli 14 0,5
21000000-3 Dažāda veida celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi 14 2,5
01000000-7 Lauksaimniecības, dārzkopības, medniecības un saistītā produkcija 17 0,4
14000000-1 Raktuvju, karjeru izstrādes un citi saistītie produkti 17 3,48
17000000-2 Audumi un tekstilpreces 18 0,33
44000000-0 Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot 

elektroierīces) 21 0,5
42000000-6 Ražošanas iekārtas 22 2,6
03000000-1 Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un saistītā 

produkcija 23 0,95
10000000-3 Akmeņogles, brūnogles, kūdra un citi ogļu produkti 28 0,64
25000000-1 Gumijas, plastmasas un plēves izstrādājumi 31 3,98
22000000-0 Dažāda veida iespieddarbi un priekšmeti drukāšanai 32 8,74
35000000-4 Transporta iekārtas 35 39,8
48000000-8 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas. 35 2,73
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles) 36 1,67
39000000-2 Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces (izņemot 

apgaismojumu) un tīrīšanas produkti 49 1,41
18000000-9 Apģērbi un apģērba piederumi 65 1,83
02000000-4 Mežkopības un mežistrādes produkti 73 2,48
31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli 80 44,65
09000000-3 Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti 101 17,92
28000000-2 Rūpnieciski izgatavoti izstrādājumi un materiāli 103 35,51
32000000-3 Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un 

aparāti 110 12,74
24000000-4 Ķimikālijas, ķīmiskie produkti un mākslīgās šķiedras 154 27,91
36000000-1 Rūpniecības preces, mēbeles, amatniecības izstrādājumi, īpaša lietojuma 

izstrādājumi un saistītās preces 181 5,34
29000000-9 Ierīces, iekārtas, aprīkojums, aparāti un saistītie izstrādājumi 204 11,82
23000000-7 Naftas produkti un degvielas 236 84,21
30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi 357 32,3
15000000-8 Pārtikas produkti un dzērieni 432 26,82
33000000-0 Medicīniskās un laboratoriju ierīces, optiskās un precīzo parametru ierīces, 

rokas pulksteņi un pulksteņi, farmaceitiski līdzekļi un saistītie medicīniskie 
palīgmateriāli 460 77,71

34000000-7 Mehāniskie transportlīdzekļi, piekabes un transportlīdzekļu detaļas 533 46,7
Kopā 3 543 525,6
*)  CPV kodi  norādīti  ņemot  vērā Eiropas  Parlamenta  un Padomes  Regulu (EK) Nr.2195/2002 par 
kopēju  publiskā  iepirkuma  vārdnīcu  (CPV)  un  Komisijas  Regula  (EK)  Nr.213/2008  (2007.gada 
28.novembris),  ar  ko  groza  iepriekš  minēto  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  Regulu  (EK)  Nr. 
2195/2002.
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2.pielikums
Preču  iepirkumu  sadalījums  galvenajās  CPV  kodu  grupās  pēc  kopējās 
līgumcenas, milj.Ls

CPV kods CPV koda atšifrējums Iepirkumu 
skaits

Kopējā līgumcena, 
milj.Ls, bez PVN

43000000-3 Kalnrūpniecības iekārtas, iekārtas darbiem karjeros un būvniecības 
aprīkojums 1 0,01

11000000-0 Jēlnafta, dabasgāze, nafta un saistītie produkti 4 0,08
37000000-8 Pārstrādātas otrreizējās izejvielas 9 0,12
41000000-9 Iegūtais un attīrītais ūdens 7 0,28
17000000-2 Audumi un tekstilpreces 18 0,33
01000000-7 Lauksaimniecības, dārzkopības, medniecības un saistītā produkcija 17 0,4
16000000-5 Tabaka, tabakas izstrādājumi un izejvielas un materiāli 14 0,5
44000000-0 Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot 

elektroierīces) 21 0,5
10000000-3 Akmeņogles, brūnogles, kūdra un citi ogļu produkti 28 0,64
03000000-1 Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un 

saistītā produkcija 23 0,95
20000000-6 Koks, koksnes izstrādājumi, korķa izstrādājumi, pīti grozi un pīti 

izstrādājumi 12 1,35
39000000-2 Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces 

(izņemot apgaismojumu) un tīrīšanas produkti 49 1,41
38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles) 36 1,67
18000000-9 Apģērbi un apģērba piederumi 65 1,83
27000000-5 Parastie metāli un saistītie produkti 11 2,35
02000000-4 Mežkopības un mežistrādes produkti 73 2,48
21000000-3 Dažāda veida celuloze, papīrs un papīra izstrādājumi 14 2,5
42000000-6 Ražošanas iekārtas 22 2,6
48000000-8 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas. 35 2,73
14000000-1 Raktuvju, karjeru izstrādes un citi saistītie produkti 17 3,48
25000000-1 Gumijas, plastmasas un plēves izstrādājumi 31 3,98
36000000-1 Rūpniecības preces, mēbeles, amatniecības izstrādājumi, īpaša lietojuma 

izstrādājumi un saistītās preces 181 5,34
19000000-6 Āda, ādas izstrādājumi un apavi 7 6,53
22000000-0 Dažāda veida iespieddarbi un priekšmeti drukāšanai 32 8,74
29000000-9 Ierīces, iekārtas, aprīkojums, aparāti un saistītie izstrādājumi 204 11,82
32000000-3 Radio, televīzijas, komunikāciju, telekomunikāciju un saistītās iekārtas un 

aparāti 110 12,74
40000000-2 Elektrība, gāze, kodolenerģija un kodoldegviela, tvaiks, karstais ūdens un 

citi enerģijas avoti 11 16,7
09000000-3 Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti 101 17,92
15000000-8 Pārtikas produkti un dzērieni 432 26,82
24000000-4 Ķimikālijas, ķīmiskie produkti un mākslīgās šķiedras 154 27,91
30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi 357 32,3
28000000-2 Rūpnieciski izgatavoti izstrādājumi un materiāli 103 35,51
35000000-4 Transporta iekārtas 35 39,8
31000000-6 Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli 80 44,65
34000000-7 Mehāniskie transportlīdzekļi, piekabes un transportlīdzekļu detaļas 533 46,7
33000000-0 Medicīniskās un laboratoriju ierīces, optiskās un precīzo parametru 

ierīces, rokas pulksteņi un pulksteņi, farmaceitiski līdzekļi un saistītie 
medicīniskie palīgmateriāli 460 77,71

23000000-7 Naftas produkti un degvielas 236 84,21
Kopā 3 543 525,6
*)  CPV kodi  norādīti  ņemot  vērā  Eiropas  Parlamenta  un Padomes  Regulu (EK) Nr.2195/2002 par 
kopēju  publiskā  iepirkuma  vārdnīcu  (CPV)  un  Komisijas  Regula  (EK)  Nr.213/2008  (2007.gada 
28.novembris),  ar  ko  groza  iepriekš  minēto  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  Regulu  (EK)  Nr. 
2195/2002.
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3.pielikumi
Pakalpojumu  iepirkumu  sadalījums  galvenajās  CPV  kodu  grupās  pēc 
iepirkumu skaita

CPV kods CPV koda atšifrējums Iepirkumu 
skaits

Kopējā līgumcena, 
milj. Ls, bez PVN

61000000-5 Ūdensceļu transporta pakalpojumi 1 0,18
91000000-4 Biedru organizāciju pakalpojumi 1 0,00
99000000-0 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi 1 0,00
62000000-2 Gaisa transporta pakalpojumi 3 0,06
52000000-9 Mazumtirdzniecības pakalpojumi 5 1,65
65000000-3 Komunālie pakalpojumi 6 2,9
51000000-9 Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru). 7 0,52
67000000-7 Finanšu starpniecības palīgpakalpojumi 9 2,4
70000000-1 Nekustamā īpašuma pakalpojumi 9 0,16
75000000-6 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi 10 0,54
98000000-3 Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi. 15 0,4
93000000-8 Dažādi pakalpojumi 22 0,74
64000000-6 Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi 26 30,4

63000000-9
Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu 
aģentūru pakalpojumi 42 7

85000000-9 Veselības un sociālie pakalpojumi 47 5,1
60000000-8 Sauszemes transporta pakalpojumi un cauruļvadu transporta pakalpojumi 59 11,3
78000000-7 Iespiešanas, izdevniecības un saistītie pakalpojumi 66 4,3
73000000-2 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi 81 2,17
55000000-0 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi 100 9,8
92000000-1 Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi 132 4,27

79000000-4
Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, 
darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība. 139 5,8

80000000-4 Izglītības pakalpojumi 141 18,4
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi. 171 18,7

90000000-7
Notekūdeņu un atkritumu izvietošanas pakalpojumi, sanitārie un vides 
pakalpojumi 180 13,7

77000000-0 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un dārzkopības pakalpojumi 204 24,4
50000000-5 Remonta, apkopes un uzstādīšanas pakalpojumi 229 35,6
72000000-5 Datorpakalpojumi un saistītie pakalpojumi 236 37,3
66000000-0 Finanšu starpniecības pakalpojumi 275 351,9

74000000-9
Arhitektūras, celtniecības, juridiskie, grāmatvedības un uzņēmējdarbības 
pakalpojumi 743 68,5

Kopā 2 960 658,2
*)  CPV kodi  norādīti  ņemot  vērā  Eiropas  Parlamenta  un Padomes  Regulu (EK) Nr.2195/2002 par 
kopēju  publiskā  iepirkuma  vārdnīcu  (CPV)  un  Komisijas  Regula  (EK)  Nr.213/2008  (2007.gada 
28.novembris),  ar  ko  groza  iepriekš  minēto  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  Regulu  (EK)  Nr. 
2195/2002.
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4.pielikums
Pakalpojumu  iepirkumu  sadalījums  galvenajās  CPV  kodu  grupās  pēc 
kopējās līgumcenas

CPV kods CPV koda atšifrējums Iepirkumu 
skaits

Kopējā līgumcena, 
milj. Ls, bez PVN

91000000-4 Biedru organizāciju pakalpojumi 1 0,01
99000000-0 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju sniegtie pakalpojumi 1 0,01
62000000-2 Gaisa transporta pakalpojumi 3 0,06
70000000-1 Nekustamā īpašuma pakalpojumi 9 0,16
61000000-5 Ūdensceļu transporta pakalpojumi 1 0,18
98000000-3 Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi. 15 0,4
51000000-9 Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru). 7 0,52
75000000-6 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma pakalpojumi 10 0,54
93000000-8 Dažādi pakalpojumi 22 0,74
52000000-9 Mazumtirdzniecības pakalpojumi 5 1,65
73000000-2 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi 81 2,17
67000000-7 Finanšu starpniecības palīgpakalpojumi 9 2,4
65000000-3 Komunālie pakalpojumi 6 2,9
92000000-1 Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi 132 4,27
78000000-7 Iespiešanas, izdevniecības un saistītie pakalpojumi 66 4,3
85000000-9 Veselības un sociālie pakalpojumi 47 5,1

79000000-4
Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, konsultēšana, 
darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība. 139 5,8

63000000-9
Ar transportu saistītie pakalpojumi un palīgpakalpojumi; ceļojumu 
aģentūru pakalpojumi 42 7

55000000-0 Viesnīcu un restorānu pakalpojumi 100 9,8
60000000-8 Sauszemes transporta pakalpojumi un cauruļvadu transporta pakalpojumi 59 11,3

90000000-7
Notekūdeņu un atkritumu izvietošanas pakalpojumi, sanitārie un vides 
pakalpojumi 180 13,7

80000000-4 Izglītības pakalpojumi 141 18,4
71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi. 171 18,7
77000000-0 Lauksaimniecības, mežsaimniecības un dārzkopības pakalpojumi 204 24,4
64000000-6 Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi 26 30,4
50000000-5 Remonta, apkopes un uzstādīšanas pakalpojumi 229 35,6
72000000-5 Datorpakalpojumi un saistītie pakalpojumi 236 37,3

74000000-9
Arhitektūras, celtniecības, juridiskie, grāmatvedības un uzņēmējdarbības 
pakalpojumi 743 68,5

66000000-0 Finanšu starpniecības pakalpojumi 275 351,9
Kopā 2 960 658,2
*)  CPV kodi  norādīti  ņemot  vērā  Eiropas  Parlamenta  un Padomes  Regulu (EK) Nr.2195/2002 par 
kopēju  publiskā  iepirkuma  vārdnīcu  (CPV)  un  Komisijas  Regula  (EK)  Nr.213/2008  (2007.gada 
28.novembris),  ar  ko  groza  iepriekš  minēto  Eiropas  Parlamenta  un  Padomes  Regulu  (EK)  Nr. 
2195/2002.

41



5.pielikums
Paziņojumu par līgumu skaita sadalījums pa mēnešiem 2002.-2008.gadā
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Kopā
Vidēji 
mēnesī

Vidējais 
sezonalitātes 

indekss 
2002. - 2008.

(%)

Vidējā absolūtā 
novirze 2002.-

2008.g

Relatīvā novirze 
no mēneša vidējā 

līmeņa 2002.-
2008.g (%)

janvāris 63 156 220 271 422 555 1 164 2851 475,2 118,6 74 18,6
februāris 124 199 249 333 456 718 972 3051 508,5 126,9 108 26,9
marts 212 215 320 323 531 946 788 3335 555,8 138,7 155 38,7
aprīlis 217 233 279 378 470 878 998 3453 575,5 143,6 175 43,6
maijs 243 264 190 337 345 976 940 3295 549,2 137,0 148 37,0
jūnijs 191 206 237 315 680 943 1 606 4178 696,3 173,7 296 73,7
jūlijs 177 202 212 360 635 789 950 3325 554,2 138,3 153 38,3
augusts 214 188 436 386 643 822 718 3407 567,8 141,7 167 41,7
septembris 192 187 333 443 601 720 635 3111 518,5 129,4 118 29,4
oktobris 288 269 425 534 775 789 808 3888 648,0 161,7 247 61,7
novembris 137 226 344 528 748 687 975 3645 607,5 151,6 207 51,6
decembris 145 227 314 352 366 467 442 2313 385,5 96,2 -15 -3,8
Kopā 2203 2572 3559 4560 6672 9 290 10 996 28856 400,8  -  -  -

 

6.pielikums
Rezultātu paziņojumu skaita sadalījums pa mēnešiem 2002.-2008.gadā
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Kopā
Vidēji 
mēnesī

Vidējais 
sezonalitātes 

indekss 
2002. - 2008.

(%)

Vidējā 
absolūtā 
novirze 

2002.-2008.g

Relatīvā novirze 
no mēneša 

vidējā līmeņa 
2002.-2008.g 

(%)
janvāris 50 176 221 285 502 523 1 006 2763 460,5 105,5 24 5,5
februāris 109 146 205 308 500 517 995 2780 463,3 106,1 27 6,1
marts 88 168 247 420 728 847 817 3315 552,5 126,6 116 26,6
aprīlis 122 171 286 462 487 793 1 132 3453 575,5 131,8 139 31,8
maijs 203 209 205 401 378 1 075 999 3470 578,3 132,5 142 32,5
jūnijs 200 231 274 388 519 1 082 1 216 3910 651,7 149,3 215 49,3
jūlijs 219 232 274 380 644 1 025 1 737 4511 751,8 172,2 315 72,2
augusts 214 162 329 339 755 1 016 941 3756 626,0 143,4 189 43,4
septembris 175 153 333 466 645 889 834 3495 582,5 133,4 146 33,4
oktobris 189 224 316 519 678 924 872 3722 620,3 142,1 184 42,1
novembris 158 182 428 725 756 940 942 4131 688,5 157,7 252 57,7
decembris 239 267 463 778 959 909 979 4594 765,7 175,4 329 75,4
Kopā 1966 2321 3581 5471 7551 10 540 12 470 31430 436,5  -  -  -
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7.pielikums
Kopējā paziņojumu skaita sadalījums pa mēnešiem 2002.-2008.gadā
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Kopā
Vidēji 
mēnesī

Vidējais 
sezonalitā-
tes 
indekss 
2002. - 
2008.(%)

Vidējā 
absolūtā 
novirze 
2002.-
2008.g

Relatīvā 
novirze 
no 
mēneša 
vidējā 
līmeņa 
2002.-
2008.g 
(%)

janvāris 113 332 441 556 924 1078 2170 5614 935,7 80,4 -228 -19,6
februāris 233 345 454 641 956 1235 1967 5831 971,8 83,5 -191 -16,5
marts 300 383 567 743 1259 1793 1605 6650 1108,3 95,3 -55 -4,7
aprīlis 339 404 565 840 957 1671 2130 6906 1151,0 98,9 -12 -1,1
maijs 446 473 395 738 723 2051 1939 6765 1127,5 96,9 -36 -3,1
jūnijs 391 437 511 703 1199 2025 2822 8088 1348,0 115,9 185 15,9
jūlijs 396 434 486 740 1279 1814 2687 7836 1306,0 112,3 143 12,3
augusts 428 350 765 725 1398 1838 1659 7163 1193,8 102,6 31 2,6
septembris 367 340 666 909 1246 1609 1469 6606 1101,0 94,7 -62 -5,3
oktobris 477 493 741 1053 1453 1713 1680 7610 1268,3 109,0 105 9,0
novembris 295 408 772 1253 1504 1627 1917 7776 1296,0 111,4 133 11,4
decembris 384 494 777 1130 1325 1376 1421 6907 1151,2 99,0 -12 -1,0
Kopā 4169 4893 7140 10031 14223 19830 23466 83752 1163,2  -  -  -

8.pielikums
Kopējais paziņojumu skaits un patēriņa cenu indekss (korelējošie rādītāji) 
2002.-2008.gadā

Gads Kopējais paziņojumu skaits Patēriņa cenu indekss % (2000.gads = 100)
2002.gads 4 169 104,5
2003.gads 4 893 107,5
2004.gads 7 140 114,2
2005.gads 10 031 121,9
2006.gads 14 223 129,9
2007.gads 19 830 143,0
2008.gads 23 466 165,0

Korelācijas koeficients 0,985321457
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