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1.Publicēto paziņojumu skaita un kopējās līgumcenas 
sadalījums 2009.gadā

Līdz  ar  Publisko  iepirkumu  likuma  grozījumu  spēkā  stāšanos  2009.gada 
1.novembrī,  kuri  paredz  pasūtītājam  sagatavot,  iesniegt  publicēšanai  un  publicēt 
publisko  iepirkumu paziņojumus,  izmantojot  IUB  mājas  lapā  internetā  pieejamos 
elektroniskos līdzekļus,  šis pārskats atspoguļo paziņojumu publikācijas par diviem 
laika  periodiem  kopā:  iepirkumu  paziņojumu  publikācijas  laika  periodam  no 
2009.gada  1.janvāra  līdz  jaunās  Publikāciju  vadības  sistēmas  ieviešanai,  t.i. 
1.novembrim, un iepirkuma publikācijas laika periodā no 2009.gada 1.novembra līdz 
2009.gada 31.decembrim.

Iepirkumu  uzraudzības  birojs  2009.gadā  sludinājumu  publikāciju  datu  bāzē 
interneta mājas lapā  www.iub.gov.lv nodrošināja paziņojumu publikācijas saskaņā ar 
Publisko  iepirkumu  likumu,  “Par  iepirkumu  sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēju 
vajadzībām”  likumu,  2008.gada  5.februāra  Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr.65 
“Noteikumi  par  iepirkuma  procedūru  un  tās  piemērošanas  kārtību  pasūtītāja 
finansētiem projektiem” un “Publiskās un privātās partnerības likumu”. 

1.tabula
Kopējais publicēto paziņojumu skaits un publikācijās norādītās kopējās 

līgumcenas 2009.gadā
Iepirkumu izsludināšanas 

publikāciju skaits*
Rezultātu 

paziņojumu skaits
Kopējā līgumcena, 
milj.Ls, bez PVN

Publisko iepirkumu likums
Zem ES sliekšņa**

01.01.09.-31.10.09. 3 881 4 563 245,6
01.11.09.-31.12.09. 328 676 35,1

Kopā: 4 209 5 239 280,7
Virs ES sliekšņa*** 691 874 751,2
Kopā: 4 900 6 113 1 031,9

8.1 panta kārtībā                    01.11.09.-31.12.09. 1 035 582 7,3

Kopā 5 935 6 695 1 039,2
M  inistru kabineta noteikumi Nr.65  

1 641 1 357 486,2
Likums “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

116 117 400,9
“Publiskās un privātās partnerības likums”

1 1 2,3

Pavisam kopā 7 693 8 170 1 928,6
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* 1.tabulas sadaļā “Iepirkumu izsludināšanas publikāciju skaits” norādītais skaitlis veidojas no iepirkumiem, kuri IUB 
izsludināti  izmantojot  šāda  veida  publikāciju  veidlapas:  Iepriekšējais  informatīvais  paziņojums,  Informatīvais 
paziņojums par cenu aptauju, Paziņojums par līgumu, Paziņojums par grozījumiem, Paziņojums par metu konkursu, 
Paziņojums  par  plānoto  līgumu,  Uzaicinājums  iesniegt  piedāvājumus,  Paziņojums  par  grozījumiem  iepirkuma 
procedūras dokumentos un Paziņojums par uzaicinājumu piedalīties koncesijas procedūrā.
**Paziņojumi “Zem ES sliekšņa” - no 10 000 Ls līdz 92 755 Ls precēm un pakalpojumiem un no 10 000 Ls līdz 3 591 
633 Ls būvdarbiem līdz 2009.gada 1.novembrim, no 20 000 Ls līdz 92 755 Ls precēm un pakalpojumiem un no 120 
000 Ls līdz 3 591 633 Ls no 2009.gada 1.novembra līdz 31.decembrim.
***Paziņojumi “Virs ES sliekšņa” - virs 92 755 Ls precēm un pakalpojumiem un no 3 591 633 Ls būvdarbiem;

2009.gada  12  mēnešos  Iepirkumu  uzraudzības  birojs  ir  publicējis  15  863 
paziņojumus,  no kuriem 7 693 bijušas iepirkumu izsludināšanas publikācijas  (tajā 
skaitā  –  5  935  publikācijas  atbilstoši  Publisko  iepirkumu  likumam,  1  641 
uzaicinājumi  iesniegt  piedāvājumus  pasūtītāja  finansētajiem  projektiem  un  116 
iepirkumu  izsludināšanas  atbilstoši  likumam  “Par  iepirkumu  sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”, kā arī viens uzaicinājums piedalīties koncesijas 
procedūrā) un 8 170 rezultātu paziņojumus.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 2009.gadā bijušas 9 448 paziņojumu 
publikācijas  zem  ES  sliekšņa  (tajā  skaitā  4  188  paziņojumi  par  līgumu  un 
grozījumiem, 11 informatīvie paziņojumi par cenu aptauju,  10 paziņojumi par metu 
konkursu un 5 239 rezultātu paziņojumi par kopējo līgumcenu 280,7 milj. Ls). Kā 
redzams  1.tabulā zem  ES  sliekšņa  publicēto  paziņojumu  skaits  2009.gada  12 
mēnešos veidoja lielāko daļu jeb 59,6% no kopējā publicēto paziņojumu skaita un 
tikai  14,6% no kopējās  līgumcenas  visiem rezultātu  paziņojumiem,  kuri  publicēti 
saskaņā gan ar  Publisko iepirkumu likumu,  MK noteikumiem Nr.65,  likuma “Par 
iepirkumu  sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēju  vajadzībām”,  gan  “Publiskās  un 
privātās partnerības likums”. 

Savukārt 71,0% lielu īpatsvaru iepirkumu izsludināšanas publikācijas zem ES 
sliekšņa veidoja attiecībā pret visām iepirkumu izsludināšanas publikācijām saskaņā 
ar  Publisko  iepirkumu  likumu  (attiecīgi  12,0%  liels  īpatsvars  –  izsludināšanas 
publikācijām virs ES sliekšņa un 17,0% liels īpatsvars – 8.1 panta kārtībā publicētiem 
paziņojumiem).  Rezultātu  paziņojumu  skaits  iepirkumiem  zem  ES  sliekšņa 
2009.gadā veidoja 78,0% lielu īpatsvaru no visām rezultātu publikācijām saskaņā ar 
Publisko  iepirkumu  likumu  (attiecīgi  13,0%  lielu  īpatsvaru  veidoja  rezultātu 
publikācijas  virs  ES  sliekšņa  un  9,0%  lielu  īpatsvaru  8.1 panta  kārtībā  veiktās 
rezultātu publikācijas).

Vērtējot  visu  kopējo  publikāciju  skaitu  2009.gadā,  1.attēlā redzams,  ka 
paziņojumi zem ES sliekšņa un virs ES sliekšņa kopā veido 69,4% no visa kopējā 
Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēto paziņojuma skaita un 53,5% no šo 
publikāciju norādītās kopējās līgumcenas (skat. 2.attēlu).   
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1.attēls
Paziņojumu skaita sadalījums 2009.gadā, %

Kā  redzams  1.attēlā,  2009.gadā  publikācijas  saskaņā  ar  Ministru  kabineta 
noteikumiem Nr.65 veidoja 18,9% īpatsvaru no kopējo publicēto paziņojumu skaita. 
Kopējais publikāciju skaits saskaņā ar MK noteikumiem Nr.65 pārskata periodā bija 
2  998   paziņojumi  (tajā  skaitā  1  589  uzaicinājumi  iesniegt  piedāvājumu,  52 
paziņojumi par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos un 1 357 rezultātu 
paziņojumi).  Rezultātu  paziņojumu  publikācijās  norādītā  kopējā  līgumcena  486,2 
milj.  Ls veidoja 25,2% no visas kopējās līgumcenas paziņojumiem, kuri  publicēti 
2009.gadā.

2.attēls
Kopējo līgumcenu sadalījums 2009.gadā, %
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Paziņojumi  saskaņā  ar  likumu  “Par  iepirkumu  sabiedrisko  pakalpojumu 
sniedzēju  vajadzībām”  veido  1,47%  no  kopējā  2009.gadā  publicēto  paziņojumu 
skaita un 20,8% no visas kopējās publikāciju līgumcenas. Pārskata periodā saskaņā ar 
likumu “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” publicēti 116 
Paziņojumi par līgumu un 117 Paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu 
par kopējo līgumcenu 400,9 milj. Ls. 

2009.gadā,  līdz  ar  Publiskās  un privātās  partnerības  likuma spēkā  stāšanos, 
Iepirkumu uzraudzības birojā publicēts viens Preiļu rajona padomes paziņojums par 
uzaicinājumu piedalīties  koncesijas  procedūrā  “Par  tiesību  piešķiršanu sabiedriskā 
transporta  pakalpojumu  sniegšanai  ar  autobusiem  Preiļu  rajona  maršrutu  tīkla 
reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos” un viens paziņojums par iepriekš minētās 
koncesijas procedūras rezultātiem par kopējo līgumcenu 2,3 milj. Ls.

2.tabula
Paziņojumu skaita un kopējās līgumcenas pieauguma temps 

2009.gadā attiecībā pret 2008.gadu, %
2009.gads 2008.gads Pieauguma temps 2009.gadā 

salīdzinājumā ar 2008.gadu (%)

Iepirkumu izsludināšanas publikāciju skaits 7 693 10 996 -30,0

Rezultātu paziņojumu skaits 8 170 12 470 -34,5

Kopējais paziņojumu skaits 15 863 23 466 -32,4

Kopējā līgumcena, milj. Ls 1 928,6 2 255,6 -14,5

Ja paziņojumu publikāciju skaitu un kopējo līgumcenu 2009.gadā salīdzina ar 
iepriekšējā  2008.gada  rādītājiem,  redzams,  ka  paziņojumu skaits  pārskata  periodā 
sarucis  par  aptuveni  trešdaļu,  savukārt  kopējā  līgumcena  ir  samazinājusies  par 
aptuveni  septīto  daļu.  Kā  redzams  2.tabulā,  iepirkumu izsludināšanas  publikāciju 
skaits  samazinājies  par  30,0%,  rezultātu  paziņojumu skaits  par  34,5%,  līdz  ar  to 
kopējais  paziņojumu  skaits  2009.gadā  samazinājies  par  32,4%.  Ievērojamais 
publikāciju  skaita  samazinājums  izraisījis  arī  publikācijās  norādītās  kopējās 
līgumcenas samazinājumu par 14,5% jeb 327 milj. Ls. 
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3.attēls
Iepirkumu izsludināšanas paziņojumu, rezultātu paziņojumu un kopējās 

noslēgtās līgumcenas pieauguma temps salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, %

Salīdzinot  pieauguma  tempus  vairāku  gadu  griezumā  3.attēlā redzams,  ka 
publicēto paziņojumu skaita pieaugums pret  iepriekšējo pārskata periodu sākot no 
2003.gada vienmēr ir bijis pozitīvs, tas nozīmē, ka ar katru gadu paziņojumu skaits 
pieaudzis.  Savukārt  2009.gadā  vērojama  pilnīgi  pretēja  situācija  un  pozitīvs 
paziņojumu skaita pieaugums pret iepriekšējo pārskata periodu nav vērojams, gluži 
pretēji, publikāciju skaits ievērojami samazinājies. 

Līdzīga situācija  notiek arī  ar  kopējās līgumcenas pieauguma tempiem.  Tās 
samazinājums  attiecībā  pret  iepriekšējiem periodiem bija  vērojams  jau  2008.gadā 
(par  17,1% mazāka  kopējā  līgumcena nekā  2007.gadā),  un 2009.gadā šis  rādītājs 
attiecībā pret 2008.gadu ir samazinājies vēl vairāk (papildus par 14,5%).

Laika  periodā  no  2003.gada  līdz  2009.gadam  iepirkumu  izsludināšanas 
paziņojumu  skaits  visstraujāk  pieaudzis  2006.gadā  (par  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 lielo publikāciju skaita kritumu, bet mēreno kopējās līgumcenas 
samazinājumu,  2009.gada  viena  iepirkuma  vidējā  līgumcena  236  058  Ls  ir 
palielinājusies par 30,5% salīdzinot ar 2008.gada vidējo viena iepirkuma līgumcenu 
(2008.gadā viena līguma vidējā vērtība bija 180 882 Ls).

7

2003.gads

2004.gads

2005.gads

2006.gads

2007.gads

2008.gads

2009.gads

-60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

16,7

38,4

28,1

46,3

39,2

18,4

-30,0

18,1

54,3

52,8

38,0

39,6

18,3

-34,5

26,9

11,0

85,7

98,9

33,1

-17,1

-14,5

Iepirkumu izsludināšanas 
publikāciju skaits

Rezultātu paziņojumi Kopējā noslēgtā 
līgumcena



4.attēls
Paziņojumu skaits no 2002. līdz 2009.gadam

Pēc  ilgstoša  publikāciju  skaita  pieauguma  gadu  no  gada  (skat.  4.attēlu), 
2009.gadā ir vērojams straujš publikāciju skaita samazinājums, līdz ar to 2009.gadā 
publicēto  paziņojumu  skaits  Iepirkumu  uzraudzības  biroja  mājas  lapā  ir  līdzīgs 
2006.gada sasniegtajam apjomam. Kopējais publikāciju skaita kritums vērojams par 
7 603 paziņojumiem jeb 32,4% pret 2008.gadā kopējo publicēto paziņojumu skaitu.

5.attēls
Kopējā noslēgtā līgumcena no 2002. līdz 2009.gadam, milj. Ls

Kā  redzams  5.attēlā,  sasniedzot  lielāko  pieaugumu  2007.gadā,  2008.  un 
2009.gadā kopējās līgumcenas apjomi samazinās. Kopējās līgumcenas samazinājums 
attiecībā  pret  iepriekšējiem  periodiem  bija  vērojams  jau  2008.gadā  par  17,1%, 
savukārt 2009.gadā šis samazinājums pret 2008.gadu vērojams par 14,5% jeb 327 
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milj.  Ls. Kopējās noslēgtās līgumcenas pieaugums laika posmā no 2002.gada līdz 
2009.gadam  visstraujākais  bija  2006.gadā,  kad  kopējā  noslēgtā  līguma  summa 
attiecībā pret 2005.gadu gandrīz dubultojusies.

Ņemot  vērā  vispārējās  valsts  ekonomiskās  situācijas  pasliktināšanos,  valsts 
patēriņš,  līdzīgi  kā  2008.gadā,  arī  2009.gadā,  kā  jau  prognozēts,  turpināja 
samazināties,  radot  daudz  straujāku  finanšu  līdzekļu  apgrozījuma  samazinājumu 
publiskajos  iepirkumos.  Kopējās  noslēgtās  līgumcenas  apjoms  2009.gadā  ir 
sasniedzis līdzīgu apjomu kā 2006.gadā, kad kopējā noslēgtā līgumcena bija 2044,5 
milj. Ls. Līdz ar valsts budžeta konsolidāciju prognozējams, ka arī 2010.gadā varētu 
turpināties iepirkumu rezultātā noslēgtās kopējās līgumcenas samazinājums.

Vērtējot  patēriņa cenu indeksa izmaiņas (inflāciju)  laika periodam no 2002. 
līdz 2009.gadam (skatīt  8.pielikumu) un to saistību ar paziņojumu skaita izmaiņām 
šajā  laika  periodā,  joprojām  vērojama  lineārā  saikne  starp  šiem  rādītājiem,  jo 
korelācijas  koeficients  sastāda  0,8807202788,  kas  ir  interpretējams  kā  ievērojama 
tiešā lineārā saikne,  lai  gan daudz lielāka saikne starp šiem abiem rādītājiem bija 
2008.gadā,  kad  pieaugot  patēriņa  cenu  indeksam proporcionāli  pieauga  publicēto 
paziņojumu skaits. Par spīti tam, ka ievērojami sarucis valsts patēriņa līmenis, tomēr 
saglabājies liels publicēto iepirkumu skaits biroja mājas lapā. Ievērojamo publicēto 
paziņojumu skaitu biroja mājas lapā veicina izmaiņas likumdošanā, kuras noteica, ka 
līdz ar 2009.gada 1.novembri Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā jānodrošina 
publikācijas jau no 3 000 Ls paredzamās līgumcenas precēm un pakalpojumiem.

6.attēls
Publicēto pārtraukto iepirkumu procedūru skaits pa mēnešiem, 2009.gadā

*Novembrī  un  decembrī  norādītais  pārtraukto  iepirkumu  procedūru  skaits  veidojas  no  rezultātu 
paziņojumiem, kā arī no pārtrauktajām procedūrām, kuras rīkotas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 

pantu,  un  kuras  pārtraucot  nav  jāpublicē  jauns  rezultātu  paziņojums,  bet  jānodrošina  iepriekš 
izsludinātā iepirkuma pārtraukšanu izmantojot Publikāciju vadības sistēmu.
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Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrā daļa paredz, ka pasūtītājs var jebkurā 
brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, attiecīgi par to 
norādot Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētajā  rezultātu paziņojumā 
(izņemot  Publiskā  iepirkuma  likuma 8.1 panta  kārtībā  izsludinātiem iepirkumiem, 
kuriem neparedz procedūras pārtraukšanu paziņot  izmantojot rezultātu paziņojumu 
formu). Iemesli, kāpēc pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru var 
būt dažādi, bet kā vienus no visbiežākajiem pasūtītāji min:

• iepirkumu procedūras dokumentos nepieciešamas būtiskas izmaiņas;
• iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja finansiālās iespējas;
• nav  izvēlēta  atbilstošā  iepirkuma  procedūra  saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu 

likumu;
• pasūtītājam nav vajadzības pēc šāda iepirkuma;
• Iepirkumu  uzraudzības  biroja  iesniegumu  izskatīšanas  komisijas  lēmumu 

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. gadījumus.

Analizējot pārtraukto iepirkumu statistiku 2009.gadā jāņem vērā, ka gadījumā, 
ja pasūtītājs pārtraucis kaut tikai vienu no iepirkuma daļām, šāds iepirkums statistikā 
tiek uzskaitīts kā pilnībā pārtraukts iepirkums, līdz ar to, kopējais pilnībā pārtraukto 
iepirkumu skaits 2009.gadā ir mazāks nekā norādīts 6.attēlā.

2009.gadā  Iepirkumu  uzraudzības  biroja  mājas  lapā  kopā  publicētas  660 
iepirkumu pārtraukšanas (tajā skaitā 567 iepirkumu procedūru pārtraukšanas un 93 
iepirkumu  pārtraukšanas  8.1 panta  kārtībā),  kuras  veidoja  9,9%  no  visa  kopējā 
saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu  likumu  publicēto  iepirkumu  rezultātu  paziņojumu 
skaita. Kā redzams 6.attēlā, vislielākais pārtraukto iepirkumu skaits ir bijis 2009.gada 
nogalē,  kad  novembra  un  decembra  mēnešos  kopā  pārtraukti  157  iepirkumi  un 
janvāra mēnesī, kad pārtrauktas 70 iepirkuma procedūras. Galvenokārt pārtraukšanas 
gada nogalē saistītas ar nepietiekamo finansējumu un nepieciešamību veikt būtiskus 
labojumus  iepirkumu  dokumentācijā.  Līdzīga  situācija  attiecībā  uz  pārtraukto 
iepirkumu skaitu pa mēnešiem bija vērojama arī 2008.gadā, kad visvairāk iepirkumu 
procedūras  tika  pārtraukts  tieši  novembra  un  decembra  mēnešos.  Ja  salīdzina 
2009.gadā pārtraukto iepirkumu skaitu ar 2008.gada datiem, tad 2009.gadā pārtraukto 
iepirkumu skaits ir samazinājies par 22 publikācijām jeb 3,2%.
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2.Paziņojumu publikācijas saskaņā ar Publisko iepirkumu 
likumu

2.1.Centralizēti veiktie iepirkumi un iepirkumi viena pasūtītāja 
vajadzībām

Saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu  likumu  2009.gadā  no  6  695  publicētajiem 
rezultātu  paziņojumiem,  viena  pasūtītāja  vajadzībām  likumā  paredzēto  procedūru 
ietvaros  publicēti  6  444  rezultātu  paziņojumi,  savukārt  251  iepirkumu  rezultātu 
paziņojumos  pasūtītāji  norādījuši,  ka  iepirkums  tiek  veikts  centralizēti  (vairāku 
pasūtītāju vajadzībām).

Lai precīzāk atspoguļotu to, cik liels ir centralizēti veikto iepirkumu īpatsvars 
no  kopējās  līgumcenas  iepirkumiem,  kas  veikti  saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu 
likumu, tad informācija par  centralizēti  un viena pasūtītāja  vajadzībām veiktajiem 
iepirkumiem  apkopota  izmantojot  tikai  iepirkumu  rezultātu  paziņojumus,  kuri 
publicēti  Iepirkumu uzraudzības  biroja  mājas  lapā  saskaņā  ar  Publisko iepirkumu 
likumu (tajā skaitā paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, paziņojumi 
par iepirkuma procedūras rezultātiem un informatīvie paziņojumi par noslēgtajiem 
līgumiem).

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

2009.gadā
Rezultātu 

paziņojumu skaits
Īpatsvars, 

%
Kopējā līgumcena, 

Ls, bez PVN
Īpatsvars, 

%

Centralizēti  veiktie  iepirkumi  (iepirkumi 
vairāku pasūtītāju vajadzībām)

251 3,7 118,8 11,4

     tajā skaitā:

zem ES sliekšņa 126 50,2 12,7 10,7

virs ES sliekšņa 104 41,4 105,9 89,1

8.1 panta kārtībā 21 8,4 0,2 0,2

Iepirkumi viena pasūtītāja vajadzībām 6 444 96,3 920,4 88,6

Kopā 6 695 100% 1 039,2 100%

Līdzīgi  kā  2008.gadā,  arī  2009.gadā  centralizēti  veikto  iepirkumu īpatsvars 
kopējā veikto iepirkumu skaitā saglabājas gandrīz nemainīgs. Kā redzams  3.tabulā, 
centralizēti veikto iepirkumu īpatsvars 2009.gadā veidoja 3,7% lielu īpatsvaru kopējā 
rezultātu publikāciju skaitā, kas ir par 0,7% lielāks īpatsvars nekā 2008.gadā. Kopējās 
līgumcenas īpatsvars centralizēti veiktajiem iepirkumiem attiecībā pret visu kopējo 
līgumcenu  publikācijās  saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu  likumu  2009.gadā  ir 
samazinājies līdz 11,4%, līdz ar to, centralizēto iepirkumu rezultātu kopējā līgumcena 
veidoja vairs tikai nedaudz vairāk kā desmito daļu no visa gada publikāciju kopējās 
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līgumcenas.
Analizējot centralizēti veikto iepirkumu skaita sadalījumu pa publikācijām zem 

ES sliekšņa,  virs ES sliekšņa un 8.1 panta kārtībā veiktām rezultātu publikācijām, 
3.tabulā redzams,  ka  skaita  ziņā  visvairāk  centralizācijas  norādītas  rezultātu 
paziņojumiem zem ES sliekšņa – 126 reizes par  kopējo līgumcenu 12,7 milj.  Ls. 
Savukārt rezultātu publikācijām virs ES sliekšņa centralizācija norādīta 104 reizes par 
ievērojami lielāku kopējo līgumcenu – 105,9 milj. Ls. Ievērojami mazāks skaits  - 21 
publikācijas  par  centralizāciju  ir  8.1 panta  kārtībā  nopublicētiem  rezultātu 
paziņojumiem par kopējo noslēgto līgumcenu – 0,2 milj. Ls.

4.tabula
Centralizēti veiktie iepirkumi un iepirkumi viena pasūtītāja vajadzībām, 2008. 

un 2009.gadā
Rezultātu paziņojumu 

skaits
Īpatsvars, % Kopējā līgumcena, Ls, 

bez PVN
Īpatsvars, %

2008.g. 2009.g. 2008.g. 2009.g. 2008.g. 2009.g. 2008.g. 2009.g.

Centralizēti  veiktie 
iepirkumi  (iepirkumi 
vairāku  pasūtītāju 
vajadzībām)

301 251 3,0 3,7 190,7 118,8 13,0 11,4

Iepirkumi viena pasūtītāja 
vajadzībām

9 786 6 444 97,0 96,3 1 281,7 920,4 87,0 88,6

Kopā 10 087 6 695 100% 100% 1 472,4 1 039,2 100% 100%

Ņemot  vērā  kopējo  rezultātu  paziņojumu  skaita  samazinājumu  saskaņā  ar 
Publisko  iepirkumu likumu par  2009.gadu  kopumā,  sarucis  arī  centralizēti  veikto 
iepirkumu  rezultātu  paziņojumu  skaits.  Kā  redzams  4.tabulā,  2009.gadā  par 
centralizēti veiktiem iepirkumiem nopublicēti par 50 jeb 16,6% mazāk paziņojumu 
nekā  2008.gadā.  Arī  centralizēti  veikto  iepirkumu  rezultātā  publicētā  kopējā 
līgumcena 2009.gadā salīdzinot ar 2008.gadu ir samazinājusies par 71,9 milj. Ls jeb 
37,7%.

4.tabulā redzams, ka līdzīgi kā samazinājums noticis attiecībā uz iepirkumu 
rezultātu  publikācijām  centralizēti  veiktajiem  iepirkumiem,  ievērojams  rezultātu 
paziņojumu samazinājums noticis arī viena pasūtītāja vajadzībām veikto iepirkumu 
rezultātu paziņojumiem. 2009.gadā viena pasūtītāja vajadzībām publicēti par 3 342 
mazāk  paziņojumu  nekā  2008.gadā,  kas  veido  34,2%  lielu  paziņojumu  skaita 
kritumu. Gandrīz par trešdaļu liels samazinājums ir noticis attiecībā arī uz kopējo 
līgumcenu,  kura  norādīta  viena  pasūtītāja  vajadzībām  veikto  iepirkumu  rezultātu 
publikācijās. Ja 2008.gadā kopējā līgumcena bija 1 281,7 milj. Ls, tad jau 2009.gadā 
kritums vērojams par 28,2% jeb 361,3 milj. Ls. 

Centralizēti  veikto  iepirkumu  un  to  īpatsvars  kopējā  paziņojumu  skaitā 
2009.gadā pārsvarā pieaudzis uz visu  rezultātu publikāciju skaita kritumu visa gada 
griezumā.
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2.2.Paziņojumu publikācijas virs un zem ES sliekšņiem

7.attēls
Paziņojumu skaita sadalījums publikācijām virs un zem ES sliekšņa no 2006.
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Kā  redzams  7.attēlā,  tad  2009.gadā  zem  ES  sliekšņa  publicēto 
paziņojumu  skaits  salīdzinot  ar  2008.gadā  publicētajiem  paziņojumiem  ir 
samazinājies.  Ievērojams  samazinājums  ir  noticis  gan  paziņojumu  par  līgumu 
publikācijām, gan rezultātu paziņojumu skaitam. Tā paziņojumu par līgumu skaits 
2009.gadā  samazinājies  par  44,2%,  savukārt  paziņojumu  par  rezultātiem  skaits 
samazinājās  par  41,3%.  Kopējais  zem  ES  sliekšņa  publicēto  paziņojumu  skaits 
2009.gadā salīdzinot ar 2008.gadu samazinājies par 42,6% jeb 7 017 paziņojumiem.

Publicēto paziņojumu skaits iepirkumiem virs ES sliekšņa 2009.gadā salīdzinot 
ar 2008.gadu samazinājies nedaudz mērenāk nekā paziņojumu publikācijām zem ES 
sliekšņa.  2009.gadā  paziņojumu  par  līgumu  publikāciju  skaits  attiecībā  pret 
iepriekšējo pārskata periodu sarucis par 27,3%, savukārt rezultātu paziņojumu skaits 
sarucis  par  24,8%.  Viss  kopējais  virs  ES  sliekšņa  publikāciju  skaits  2009.gadā 
samazinājies par 26,0% jeb 549 paziņojumu publikācijām. 

5.tabula
Paziņojumu publikācijas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 2009.gadā

Iepirkuma procedūras veids Iepirkumu izsludināšanas publikāciju skaits

Virs ES sliekšņa

Iepriekšējs informatīvs paziņojums 35

Paziņojums par līgumu 652

      tajā skaitā:
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          Atklāts konkurss      595

          Slēgta procedūra      12

          Paātrināta slēgta procedūra      5

          Sarunu procedūra      37

          Paātrināta sarunu procedūra       3

Paziņojums par metu konkursu 4

      tajā skaitā:

          Atklāts konkurss      4

Kopā 691

Zem ES sliekšņa

Informatīvais paziņojums par cenu aptauju 11

Paziņojums par līgumu 4 188

      tajā skaitā:

          Atklāts konkurss 1 638

          Sarunu procedūra      16

          Cenu aptauja      2 520

          Slēgts konkurss      11

          Paātrināts slēgts konkurss      3

Paziņojums par metu konkursu 10

Kopā 4 209

PAVISAM KOPĀ 4 900

2009.gadā virs ES sliekšņa Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā 
pavisam kopā publicētas 656 iepirkumu izsludināšanas un 35 iepriekšēji informatīvi 
paziņojumi.

Kā redzams 5.tabulā, 2009.gadā virs ES sliekšņa visvairāk izsludinātas atklāta 
konkursa  procedūras  –  595  reizes  jeb  86,1%  gadījumu  no  visām  izsludinātajām 
iepirkuma procedūrām virs ES sliekšņa (salīdzinājumam, 2008.gadā virs ES sliekšņa 
izsludinātas  844  atklāta  konkursa  procedūras  jeb  88,7%  gadījumu  no  visām 
iepirkumu  procedūrām virs  ES  sliekšņa).  37  reizes  virs  ES  sliekšņa  izsludinātas 
sarunu procedūras, 12 slēgtas procedūras, 5 paātrinātas slēgtas procedūras, kā arī 3 
paātrinātas  sarunu  procedūras.  Virs  ES  sliekšņa  2009.gadā  izsludināti  arī  4  metu 
konkursi, kas ir vairāk kā divas reizes mazāk nekā 2008.gadā, kad tika izsludināti 9 
metu konkursi.

Līdzīgi  kā  2008.gadā,  arī  2009.gadā  iepirkumos zem ES sliekšņa  visbiežāk 
piemērotā iepirkumu procedūra bija cenu aptauja – 2 531 reizes jeb 60,1% gadījumu 
no visiem zem ES sliekšņa izsludinātajiem iepirkumiem, tajā skaitā,  2 520 reizes 
cenu aptauja izsludināta izmantojot Paziņojumu par līgumu un 11 reizes publicējot 
Informatīvo paziņojumu par cenu aptauju (Publisko iepirkumu likuma grozījumi, kas 
stājās spēkā 2009.gada 1.novembrī, neparedz, pasūtītājam veicot iepirkumu, piemērot 
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cenu  aptaujas  procedūru).  Otra  visbiežāk  izmantotā  iepirkumu  procedūra 
iepirkumiem zem ES sliekšņa 2009.gadā bija atklāts konkurss, kas izsludināts 1 638 
reizes  izmantojot  Paziņojumu  par  līgumu.  Tikai  16  reizes  2009.gadā  izsludinātas 
sarunu procedūras, 14 slēgti konkursi (tajā skaitā 3 paātrinātas slēgtas procedūras), 10 
metu konkursi.  

6.tabula
Rezultātu paziņojumu publikācijas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu 

2009.gadā, milj. Ls
Iepirkuma procedūras veids Rezultātu paziņojumu 

skaits
Kopējā līgumcena, 
milj. Ls, bez PVN

Virs ES sliekšņa

Atklāta procedūra 560 506,5

Slēgta procedūra 6 1,0

Paātrināta slēgta procedūra 4 4,4

Sarunu procedūra ar konkursa izsludināšanu 35 14,73

Paātrināta sarunu procedūra 4 0,58

Sarunu procedūra bez konkursa izsludināšanas 103 54,46

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem* 6 0,06

B daļas pakalpojumu iepirkums 156 169,46

Kopā 874 751,2

Zem ES sliekšņa

Atklāta procedūra 1 437 193,46

Cenu aptauja 2 971 64,05

Slēgta procedūra 8 0,44

Paātrināta slēgta procedūra 4 0,17

Sarunu procedūra iepriekš publicējot paziņojumu 13 0,49

Sarunu procedūra iepriekš nepublicējot paziņojumu 425 12,54

Paziņojums par metu konkursa rezultātiem* 11 0,02

B daļas pakalpojumu iepirkums 370 9,51

Kopā 5 239 280,7

PAVISAM KOPĀ 6 113 1 031,9
*Saskaņā 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.

2009.gadā pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu virs un zem ES sliekšņa 
kopā nopublicēti 6 113 rezultātu paziņojumi par norādīto kopējo līgumcenu 1 031,9 
milj.  Ls. Rezultātu publikācijās virs ES sliekšņa,  pamatojoties uz publicētiem 560 
atklāta  konkursa  rezultātu  paziņojumiem noslēgti  līgumi  par  kopējo  līgumcenu  – 
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506,5  milj.  Ls,  kas  veidoja  lielāko  daļu  jeb  67,4%  no  kopējās  līgumcenas  par 
rezultātu paziņojumiem virs ES sliekšņa un 49,1% no visu (zem un virs ES sliekšņa) 
rezultātu  publikācijās  norādītās  kopējās  līgumcenas  2009.gadā.  Otrs  lielākais  gan 
publicēto rezultātu skaits - 156, gan kopējā līgumcena – 169,46 milj. Ls ir Publisko 
iepirkumu likuma 2.pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkumiem. Iepriekš minēto 
pakalpojumu iepirkumu rezultātu skaits attiecībā pret iepriekšējo gadu pieaudzis par 
6  publikācijām,  savukārt  ievērojami,  par  108,06  milj.  Ls,  pieaugusi  šajos 
paziņojumos  norādītā  kopējā  līgumcena.  Līdzīgi  kā  2008.gadā,  arī  2009.gadā 
ievērojams skaits publikāciju ir  sarunu procedūrām bez konkursa izsludināšanas – 
103  rezultātu  paziņojumi  par  kopējo  līgumcenu  –  54,46  milj.  Ls.  Salīdzinot  ar 
2008.gadu,  kopējā  līgumcena  sarunu  procedūrām  bez  konkursa  izsludināšanas 
samazinājusies ievērojami - apmēram par divām trešdaļām jeb 65,5%.

Ņemot vērā lielo izsludināto cenu aptauju skaitu, arī rezultātu publikācijās zem 
ES  sliekšņa  visbiežāk  norādītā  iepirkuma  procedūra  bija  cenu  aptauja  –  2  971 
paziņojumi.  Lai  gan  rezultātu  paziņojumu  skaits  ir  ievērojams,  tomēr  šajos 
paziņojumos  norādītā  kopējā  līgumcena  ir  tikai  otra  lielākā  starp  visām zem ES 
sliekšņa  publikācijām –  64,05  milj.  Ls  veidojot  6,2% lielu  īpatsvaru  starp  visām 
rezultātu publikācijām zem un virs ES sliekšņa. Otrs lielākais rezultātu publikāciju 
skaits zem ES sliekšņa bija atklāta konkursa procedūrām – 1 437 paziņojumi par 
ievērojamu  kopējo  līgumcenu  –  193,46  milj.  Ls,  kas  veido  18,7%  no  kopējās 
rezultātu paziņojumu publikācijās norādītās līgumcenas. Piemērojot sarunu procedūru 
iepriekš nepublicējot paziņojumu 2009.gadā publicēti 425 rezultātu paziņojumi par 
kopējo  līgumcenu  12,54  milj.  Ls.  Savukārt,  ja  rezultātu  paziņojumiem  virs  ES 
sliekšņa otru lielāko kopējo līgumcenu veidoja B daļas pakalpojumu iepirkumi, tad 
rezultātu publikācijām zem ES sliekšņa šāda veida paziņojumi veidoja vien tikai 9,51 
milj. Ls lielu kopējo līgumcenu.

8.attēls
Kopējās līgumcenas sadalījums rezultātu publikācijām virs un zem ES sliekšņa 
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Līdzīgi kā 2008.gadā, arī 2009.gadā attiecībā pret iepriekšējo pārskata periodu 
kopējā  līgumcena  gan  iepirkumiem  zem  ES  sliekšņa,  gan  iepirkumiem  virs  ES 
sliekšņa  ir  turpinājusi  samazināties.  Kā  redzams  8.attēlā,  iepirkumiem  virs  ES 
sliekšņa kopējā  līgumcena samazinājusies  par  21,4% jeb 204,4 milj.  Ls.  Savukārt 
iepirkumiem zem ES sliekšņa kopējā līgumcena samazinājusies par 45,7% jeb 236,1 
milj.  Ls.  Visa kopējā  līgumcena iepirkumiem virs  un zem ES sliekšņa 2009.gadā 
attiecībā pret 2008.gadu samazinājusies par 29,9% jeb 440,5 milj. Ls. 

Kā  redzams  8.attēlā,  kopējās  līgumcenas  samazinājums  bija  vērojams  jau 
2008.gadā  attiecībā  pret  straujo  kāpumu  2007.gadā.  Kopējās  līgumcenas  rādītājs 
2009.gadā ir  sasniedzis  jau 2006.gada līmeni,  kad šajā  gadā publikācijās  norādītā 
kopējā līgumcena bija 1241,9 milj. Ls, savukārt 2009.gadā vairs tikai 1031,9 milj. Ls.

17



3.Paziņojumu  publikācijas  saskaņā  ar  2008.gada  5.februāra 
Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr.65  “Noteikumi  par 
iepirkuma  procedūru  un  tās  piemērošanas  kārtību 
pasūtītāja finansētiem projektiem”

7.tabula
Paziņojumu publikācijas saskaņā ar 2008.gada 5.februāra Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.65 no 2006. līdz 2009.gadam
Paziņojumu 

skaits 
2009.gadā

Paziņojumu 
skaits 

2008.gadā*

Paziņojumu 
skaits 

2007.gadā**

Paziņojumu 
skaits 

2006.gadā***

Pieauguma temps 
(%) 2009.gadā 
salīdzinot ar 
2008.gadu

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu 1 589 2 312 335 884 -31,3

Paziņojums  par  grozījumiem 
iepirkuma procedūras dokumentos

52 43 12 45 20,9

Kopā 1 641 2 355 347 929 -31,0
*)  Paziņojumu publikācijas  saskaņā ar  Ministru  kabineta  noteikumiem Nr.65 “Noteikumi  par  iepirkuma 
procedūru  un  tās  piemērošanas  kārtību  pasūtītāja  finansētiem  projektiem”  un  Nr.179  “Noteikumi  par 
iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem”;
**)  Paziņojumu publikācijas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.934 “Noteikumi par iepirkuma 
procedūru  pasūtītāja  finansētiem projektiem”  un  Nr.179 “Noteikumi  par  iepirkuma  procedūru  pasūtītāja 
finansētiem projektiem”;
***)  Paziņojumu publikācijas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.603 “Noteikumi par iepirkuma 
procedūrām  un  to  piemērošanas  kārtību  pasūtītāja  finansētiem  projektiem”un  Nr.934  “Noteikumi  par 
iepirkuma procedūru pasūtītāja finansētiem projektiem”.

Pēc  straujā  paziņojumu  skaita  pieauguma  pasūtītāja  finansētiem projektiem 
2008.gadā, 2009.gadā publikāciju skaitā vērojams kritums. 2009.gadā šo paziņojumu 
skaits attiecībā pret  iepriekšējo pārskata periodu sarucis  par  714 publikācijām jeb 
trešdaļu  (30,3%),  ko  galvenokārt  ietekmēja  straujais  Uzaicinājumu  iesniegt 
piedāvājumu  publikāciju  skaita  samazinājums.  Paziņojumu  par  grozījumiem 
iepirkuma procedūras dokumentos skaits ir pieaudzis minimāli – par 9 paziņojumiem 
jeb  20,9%.  Savukārt  uzaicinājumu  iesniegt  piedāvājumu  skaits  sarucis  par  723 
paziņojumiem jeb 31,3%.

8.tabula
Paziņojumi par lēmumu pieņemšanu publikācijas saskaņā ar 2008.gada 

5.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.65
Paziņojumu skaits Kopējā līgumcena, Ls, bez PVN

2009.gads 2008.gads Pieauguma 
temps  (%) 
salīdzinot  ar 
2008.gadu

2009.gads 2008.gads Pieauguma 
temps  (%) 
salīdzinot  ar 
2008.gadu

Paziņojums  par  lēmuma 
pieņemšanu

1 357 2 234 -39,3 486,2 208,9 132,7
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Lai  gan  gandrīz  par  ceturto  daļu  samazinājies  pasūtītāju  finansēto  projektu 
publikāciju  par  pieņemto  lēmumu  skaits  2009.gadā  (par  877  paziņojumiem  jeb 
39,3%)  salīdzinot  ar  2008.gadu,  tomēr  kopējā  līgumcena  pieaugusi  kardināli  – 
summa ir 1,3 reizes lielāka un pieaugums noticis par 277,3 milj.  Ls attiecībā pret 
2008.gadu.  Lielais  kopējās  līgumcenas  pieaugums  pasūtītāju  finansētajiem 
projektiem 2009.gadā  saistīts  ar  uzņēmēju  vēlmi,  ekonomikas  lejupslīdes  periodā, 
attīstīties un saglabāt konkurētspēju pārkvalificējoties no vietējā uz globālo tirgu. Un 
ņemot vērā galvenās prioritātes ekonomiskās politikas jomā 2010.gadam un iespējas, 
ko  sniedz  vēl  neapgūtie  Eiropas  Savienības  finanšu  instrumenti,  gaidāms,  ka 
nākamajā pārskata periodā šī kopējā līgumcena varētu palielināties vēl vairāk.

9.attēls
Paziņojumu publikācijas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pasūtītāju 

finansētajiem projektiem no 2004. līdz 2009.gadam

Kā redzams 9.attēlā, vislielākais paziņojumu skaits un līdz ar to arī izsludināto 
pasūtītāja  finansēto  projektu  skaits  bijis  2008.gadā,  kad  uzsākta  liela  ES 
struktūrfonda plānošanas perioda (2007.gads – 2013.gads) iepirkumu procedūru daļa, 
kā arī 2009.gadā, kad turpinājās plānošanas perioda apgūšana.
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4.Paziņojumu publikācijas saskaņā ar likumu “Par iepirkumu 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”

9.tabula
Uzaicinājumu publikācijas saskaņā ar likumu “Par iepirkumu sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”
Uzaicinājumu 

skaits 2009.gadā
Uzaicinājumu 

skaits 2008.gadā
Pieauguma temps (%) 
2009.gadā salīdzinot ar 

2008.gadu
Periodiskais  informatīvais 
paziņojums

- 4 -

Kvalifikācijas sistēma - 1 -
Paziņojumi par līgumu 116 144 -19,4
          tajā skaitā:
Atklāta procedūra 71 109 -34,9
Sarunu  procedūra  ar 
konkursa izsludināšanu

41 35 17,1

Slēgta procedūra 4 - -
Kopā 116 149 -22,1

2009.gada kopējais sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumu skaits bija 
233  publikācijas  (tajā  skaitā  publicēti  116  paziņojumi  par  līgumiem  un  117 
paziņojumi  par  līguma  slēgšanas  tiesību  piešķiršanu).  Salīdzinot  ar  2008.gadu 
kopējais  sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēju  paziņojumu  skaits  samazinājies  par 
21,8% jeb 65 paziņojumiem.

10.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
2009.
gads

2008.g
ads

Pieauguma 
temps  (%) 
salīdzinot  ar 
2008.gadu

2009.g
ads

2008.
gads

Pieauguma 
temps  (%) 
salīdzinot  ar 
2008.gadu

Paziņojumi par līguma slēgšanas 
tiesību piešķiršanu

117 149 -21,5 442,5 574,3 -22,9

          tajā skaitā:
Atklāta procedūra 70 118 -40,7 88,4 425,9 -79,2
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Sarunu  procedūra  ar  konkursa 
izsludināšanu

29 16 81,3 224,5 127,0 76,8

Sarunu  procedūra  bez  konkursa 
izsludināšanas

17 14 21,4 128,3 19,9 544,7

Slēgta procedūra 1 - - 1,3 - -
“B” daļas pakalpojumu iepirkums - 1 - - 1,5 -

2009.gada mēnešos salīdzinot ar 2008.gadu, paziņojumu par līgumu slēgšanas 
tiesību  piešķiršanu  publikācijām,  vislielākais  pieauguma  temps  sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem ir  sarunu procedūrām ar  konkursa 
izsludināšanu  (81,3  %),  kas  gan  skaitliskā  ziņā  nav  tik  ievērojams  pieaugums  – 
paziņojumu  skaits  pieaudzis  vien  par  13  paziņojumiem.  Savukārt,  ja  2008.gadā 
sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nebija izsludinājuši nevienu slēgtu procedūru, tad 
2009.gadā tā ir  izsludināta vienu reizi,  līdz ar  to,  publicēts arī  slēgtas procedūras 
rezultāts par kopējo līgumcenu 1,3 milj. Ls.

Kopējais  sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēju  līgumu  slēgšanas  tiesību 
piešķiršanas  paziņojumu  skaits  2009.gadā  samazinājies  par  32  paziņojumiem jeb 
21,5% salīdzinot ar 2008.gadu.

Savukārt kopējā līgumcena 2009.gadā salīdzinot ar 2008.gadu samazinājusies 
par  131,8  milj.  Ls  jeb  22,9%.  Vislielākais  kopējās  līgumcenas  samazinājums 
vērojams izsludināto atklāto konkursa procedūru rezultātiem, kur kopējā līgumcena 
2009.gadā  samazinājusies  par  337,5  milj.  Ls  jeb  79,2%.  Savukārt  vislielākais 
pieauguma temps 2009.gada kopējai  līgumcenai  par  vairāk kā  5 reizēm vērojams 
sarunu procedūrām bez konkursa izsludināšanas jeb 544,7%.   
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5.Iepirkumu sadalījums pēc CPV kodiem

Paziņojumus, kuri 2009.gadā publicēti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 
likumu  “Par  iepirkumu  sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēju  vajadzībām”  un 
“Publiskās un privātās  partnerības likumu” var  sadalīt  par  galvenajām CPV kodu 
grupām – būvdarbi, preces un pakalpojumi. 2009.gadā veikti 6 813 būvdarbu, preču 
un pakalpojumu iepirkumi par kopējo līgumcenu 1 442,4 milj. Ls, kuriem piemērota 
kāda no CPV kodu grupām.

11.tabulā redzams, ka 1 357 publikācijām par norādīto kopējo līgumcenu 486,2 
milj.  Ls  saskaņā  ar  Ministru  kabineta  noteikumiem  Nr.65  CPV  kodus  aizpildot 
rezultātu veidlapas nepiemēro, līdz ar to, nav iespējams noteikt, kāda ir būvdarbu, 
preču vai pakalpojumu iepirkumu proporcija šiem iepirkumiem.

11.tabula
Iepirkumu sadalījums pēc CPV kodiem galvenajās preču grupās 2009.gadā

Iepirkumu veids Iepirkumu 
skaits

Kopējā līgumcena, 
milj. Ls, bez PVN

Preces 2 356 342,6
Būvdarbi 2 292 435,9
Pakalpojumi 2 165 663,9
Kopā 6 813 1 442,4
Iepirkumi,  kuri  veikti  saskaņā  ar  Ministru  kabineta 
noteikumiem Nr.65 (netiek piemērots CPV kods)

1 357 486,2

Pavisam kopā 8 170 1 928,6

Vērtējot  iepirkumu skaitu  pēc  iepirkumu procedūru  dalījuma pa  CPV kodu 
grupām 2009.gadā, 11.tabulā redzams, ka visi iepirkumi pa veidiem sadalās gandrīz 
trīs vienlīdzīgās grupās. Tikai nedaudz vairāk iepirkumu nekā citās grupās ir preču 
iepirkumiem, kur 2009.gadā publicēti 2 356 paziņojumi par kopējo līgumcenu 342,6 
milj. Ls. Visbiežāk 2009.gadā (skatīt 2.pielikumu), veicot preču iepirkumus tika pirkti 
pārtikas  produkti,  dzērieni,  tabaka  un  saistītā  produkcija  –  372 reizes  par  kopējo 
līgumcenu 20,60 milj.Ls. Līdzīgi kā 2008.gada preču iepirkumos, arī 2009.gadā viena 
no visvairāk  pirktajām preču grupām bija medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un 
personiskās higiēnas preces  - 311 reizes par kopējo līgumcenu 54,31 milj.Ls, naftas 
produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti – 285 reizes par kopējo 
līgumcenu 171,74 milj.Ls, transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai – 212 
reizes par kopējo līgumcenu 20,69 milj.Ls. Vismazākais iepirkumu skaits 2009.gadā 
vērojams  būvniecības  tehnikai  un  iekārtām –  1  reizi  par  kopējo  līgumcenu  0,05 
milj.Ls, kā arī dzeramā ūdens iegādei – 5 reizes par kopējo līgumcenu 0,06 milj.Ls.
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10.attēls
Iepirkumu skaita sadalījums pa iepirkumu veidiem 2009.gadā, %

2009.gadā pakalpojumu iepirkumi veikti 2 165 reizes veidojot 26,5% (skatīt 
10.attēlu)  īpatsvaru no  kopējā  publicētā  iepirkumu skaita.  Pakalpojumu iepirkumi 
2009.gadā  veikti  par  kopējo  līgumcenu  –  663,9  milj.Ls.  Visbiežāk,  veicot 
pakalpojuma  iepirkumus  (sīkāk  skatīt  3.pielikumu),  līdzīgi  kā  2008.gadā,  iegādāti 
uzņēmējdarbības  pakalpojumi  (tiesības,  tirgzinība,  konsultēšana,  darbinieku 
vervēšana, iespiešana un drošība) – 337 reizes par kopējo līgumcenu 29,83 milj.Ls, 
arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi – 292 reizes 
par kopējo līgumcenu 19,33 milj.Ls, IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras 
izstrāde, internets un atbalsts – 207 reizes par kopējo līgumcenu 27,23 milj.Ls.

Attiecībā uz būvdarbu iepirkumiem,  10.attēlā redzams, ka tie veidoja 28,1% 
īpatsvaru 2009.gada kopējā veikto iepirkumu skaitā. 2009.gadā pasūtītāji būvdarbus 
veikuši par kopējo līgumcenu 435,9 milj.Ls. Ņemot vērā to, ka būvdarbu iepirkumu 
grupai tiek piemērots tikai viens CPV galvenais kods, tad šajā pārskatā netiek sīkāk 
apskatīts būvdarbu iepirkumu sadalījums pa atsevišķiem būvdarbu veidiem. 

Iepirkumi, kuri netiek dalīti iepirkumu grupās un netiek piemērots CPV kods 
2009.gadā veidoja 16,6% lielu īpatsvaru kopējā iepirkumu skaitā.
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11.attēls
Kopējās līgumcenas sadalījums pa iepirkumu veidiem 2009.gadā, %

Vērtējot  kopējās  līgumcenas  sadalījumu  pa  iepirkumu  veidiem  2009.gadā 
11.attēlā redzams,  ka  vislielākais  kopējās  līgumcenas  īpatsvars  ir  veiktajiem 
pakalpojumu iepirkumiem – 34,4%, otrs  lielākais  kopējās  līgumcenas  īpatsvars  ir 
iepirkumiem, kuriem netiek piemēroti CPV kodi (iepirkumi, kas publicēti saskaņā ar 
2008.gada 5.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.65 – 25,2% (salīdzinoši – 
2008.gadā šī pozīcija veidoja tikai 10,3% lielu īpatsvaru). Savukārt 22,6% no kopējās 
līgumcenas 2009.gadā veidoja būvdarbu iepirkumi un tikai nedaudz mazāk 17,8% 
lielu īpatsvaru veidoja pasūtītāju veiktie preču iepirkumi. 

Savukārt 2008.gadā vislielāko kopējās līgumcenas īpatsvaru veidoja būvdarbu 
iepirkumi – 37,2% un pakalpojumu iepirkumi – 29,2%.

24

17,80%

22,60%

34,40%

25,20%

Preces Būvdarbi Pakalpojumi Iepirkumi, kuriem netiek 
piemēroti CPV kodi



6.Kopējā paziņojumu skaita sadalījums pa mēnešiem
 

12.attēls
Kopējais paziņojumu skaits pa mēnešiem 2009.gadā

Ņemot vērā to, ka 2009.gada 1.novembrī līdz ar Publisko iepirkumu likuma 
grozījumu  spēkā  stāšanos  tika  ieviesta  jaunā  Publikāciju  vadības  sistēma  un 
pasūtītājiem  iepirkumi  bija  jāizsludina  Iepirkumu  uzraudzības  biroja  mājas  lapā 
precēm  un  pakalpojumiem  sākot  jau  no  3  000  Ls  paredzamās  līgumcenas, 
būvdarbiem  sākot  jau  no  10  000  Ls  paredzamās  līgumcenas  (līdz  2009.gada 
1.novembrim preču,  pakalpojumu un būvdarbu iepirkumi  jāizsludina  biroja  mājas 
lapā  bija  sākot  no  10  000  Ls  paredzamās  līgumcenas),  pēdējos  divos  2009.gada 
mēnešos  kopējais  publicēto  paziņojumu skaits  ir  daudz  lielāks  nekā  pārējos  gada 
mēnešos.  Kā  redzams  12.attēlā,  vislielākais  kopējais  publicēto  paziņojumu  skaits 
2009.gadā  bija  decembra  mēnesī,  kad  kopumā  nopublicēti  2  363  paziņojumi,  no 
kuriem 1 204 bijušas iepirkumu izsludināšanas publikācijas. Ņemot vērā to, ka veicot 
iepirkumus saskaņā ar 8.1 pantu iepirkumu var paspēt izsludināt un noslēgt līgumu 
viena mēneša ietvaros, tad decembrī gandrīz vienlīdzīgs publikāciju skaits bija gan 
iepirkumu  izsludināšanām,  gan  rezultātu  paziņojumiem.  Otrs  lielākais  kopējais 
publikāciju  skaits  2009.gadā  bija  jūnija  mēnesī,  kad  kopumā  publicēti  1  623 
paziņojumi, no kuriem 869 publikācijas bijušas iepirkumu rezultātiem.

Izsludināto iepirkumu publikāciju skaits vienlīdzīgs bija gan marta mēnesī – 
747 publikācijas, gan novembra mēnesī – 761 publikācijas. Arī rezultātu publikāciju 
skaits  vienlīdzīgs  bija  iepriekš  minētajos  2009.gada  mēnešos,  martā  –  725 
publikācijas, novembrī – 653 publikācijas.
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13.attēls
Paziņojumu par līgumu, uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, paziņojumu par 
plānoto līgumu un rezultātu paziņojumu skaita vidējais sezonalitātes indekss 

2002.-2009.gadā  (%)

Nemainīgi  paziņojumu  par  līgumu,  uzaicinājumu  iesniegt  piedāvājumu  un 
paziņojumu  par  plānoto  līgumu  skaitu  laika  periodā  no  2002.  līdz  2009.gadam 
sezonalitāte  visvairāk  ietekmējusi  vasaras  mēnešus,  t.i.,  jūnijā  un  jūlijā  (rezultātu 
paziņojumu vidējais sezonalitātes indekss), kā arī atsevišķā gadījumā – oktobrī un 
decembrī (rezultātu paziņojumu vidējais sezonalitātes indekss). 

Ņemot vērā valsts ekonomikas kritumu un valsts patēriņa samazinājumu sākot 
jau  no  2008.gada  nogales  un  tā  turpinājumu  2009.gada  sākumā,   izsludināšanas 
publikāciju  vidējais  sezonalitātes  indekss  pa  mēnešiem  turpināja  svārstīties, 
sasniedzot vidējā zemākā sezonalitātes indeksa kritumu janvārī – uz 82,78%. Otrs 
zemākais vidējais sezonalitātes indekss paziņojumiem par līgumu, uzaicinājumiem 
iesniegt piedāvājumus un paziņojumiem par plānoto līgumu 2009.gadā bija decembra 
mēnesī. Straujš kritums sezonalitātes indeksam noticis arī periodā no jūnija uz jūliju, 
līdz ar valsts budžeta grozījumu spēkā stāšanos, kas paredzēja vēl lielāku valsts tēriņu 
samazinājumu.

Laika  periodā  no  2002.  līdz  2009.gadam  redzams,  ka  nemainīgi  lielākais 
izsludināto paziņojumu skaits bijis jūnija mēnesī – 124,48%, kā arī oktobra mēnesī – 
114,81%.

Gadu no gada augstais vidējais sezonalitātes indekss iepirkumu izsludināšanas 
paziņojumiem ietekmēja  arī  rezultātu  paziņojumu vidējo  sezonalitātes  indeksu,  jo 
iepriekš  izsludinātajiem  iepirkumiem  nepieciešams  arī  nodrošināt  rezultātu 
paziņojumu publikācijas, kā arī vēlme vēl pārskata periodā noslēgt iepirkuma līgumu 
apgūstot tam atvēlētos finanšu līdzekļus iestādes budžetā.
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14.attēls
Kopējais paziņojumu skaita vidējais sezonalitātes indekss 2002.-2009.gadā (%)

Līdzīga situācija  kā analizējot  sezonalitātes  indeksu iepirkumu publikācijām 
atsevišķi pa izsludināšanām un rezultātu publikācijām, sezonalitātes indekss kopējam 
paziņojumu skaitam laika periodā no 2002.-2009.gadam ievērojami augstāks ir jūnijā 
(116,98%), oktobrī (106,78%) un decembrī (111,67%).
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7.Iepirkumu procedūru veikšanai patērētais laiks

Analizējot pasūtītāja iepirkumu procedūru veikšanai patērēto laiku, ņem vērā 
dienu skaitu no iepirkuma izsludināšanas publikācijas Iepirkumu uzraudzības biroja 
mājas lapā internetā līdz brīdim, kad pasūtītājs nopublicējis rezultātu paziņojumus 
šiem izsludinātajiem iepirkumiem.

12.tabula
Iepirkumu skaits un vidējais dienu skaits, kas patērēts iepirkumu veikšanai 

2009.gadā
Preces Pakalpojumi Būvdarbi Kopā
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Iepirkumi, kas veikti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

Zem ES sliekšņa

Atklāta procedūra 231 52 170 53 397 62 798 57

Cenu aptauja 401 36 208 42 424 38 1 033 38

Slēgta procedūra - - 3 65 - - 3 65

Sarunu procedūra 1 58 8 115 - - 9 109

Virs ES sliekšņa

Atklāta procedūra 122 81 96 90 32 121 250 90

Slēgta procedūra - - 19 147 - - 19 147

Paātrināta slēgta procedūra - - 3 81 1 47 4 73

Sarunu procedūra 1 96 17 94 - - 18 94

Kopā 756 323 524 687 854 268 2134 673
*) šeit un turpmāk raksturojot vidējo dienu skaitu iepirkumu veikšanai izmantoti tikai tie iepirkumi, 
kuriem  ir  piesaistītas  rezultātu  publikācijas  (tajā  skaitā  arī  procedūru  pārtraukšanas,  kuras, 
izmantojot  rezultātu  paziņojumu,  var  publicēt  vēl  pirms  noteiktā  piedāvājumu  iesniegšanas 
termiņa),  līdz ar  to,  kopējam iepirkumu skaitam nav jāsakrīt  ar  pārējās tabulās norādīto kopējo 
skaitu. Tāpat, sadaļā par iepirkumiem veiktiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu netiek ņemti 
vērā iepirkumi, kuri izsludināti saskaņā ar augstāk minētā likuma 8.1 pantu.

Kā jau iepriekš paredzams, vislielākais vidējais dienu skaits, kas patērēts viena 
iepirkuma veikšanai, bija pakalpojumu iepirkumiem virs ES sliekšņa (ņemot vērā to, 
ka iepirkumiem virs ES sliekšņa nosakāms nedaudz garāks piedāvājumu iesniegšanas 
termiņš nekā iepirkumiem zem ES sliekšņa).  2009.gadā vislielākais vidējais dienu 
skaits,  kas  patērēts  viena  iepirkuma  veikšanai,  bija  virs  ES  sliekšņa  veiktam 
pakalpojumu iepirkumam piemērojot slēgtu procedūru – 147 dienas no dienas, kad 
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Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā nopublicēts paziņojums par līgumu 
uzsākot pieteikumu iesniegšanas termiņu slēgtā konkursā līdz rezultātu paziņošanai 
par  attiecīgi  pieņemto lēmumu iepirkumā. Liels vidējais dienu skaits,  kas patērēts 
viena  iepirkuma  veikšanai,  bija  arī  paziņojumiem  virs  ES  sliekšņa  piemērojot 
būvdarbu atklātu konkursu – vidēji 121 dienas no tā brīža, kad publicēta iepirkuma 
izziņošana.

15.attēls
Iepirkumu veikšanai patērētā laika sadalījums (dienās) pa iepirkumu veidiem 

un izmantotajām iepirkumu procedūrām

Paziņojumiem, kas publicēti zem ES sliekšņa, vislielākais vidējais dienu skaits, 
kas  patērēts  viena  iepirkuma  veikšanai  ir  pakalpojumu  sarunu  procedūrai  –  115 
dienas no iepirkuma izsludināšanas, kā arī slēgtai pakalpojumu procedūrai – vidēji 65 
dienas. 12.tabulā arī redzams, ka liels vidējais patērēto dienu skaits vienai iepirkumu 
procedūrai ir arī pasūtītājam iepirkumam piemērojot cenu aptaujas – vidēji no 36 līdz 
42 dienām, līdz ar publikāciju likuma kārtībā paziņotu par pieņemto lēmumu.

Lai labāk izprastu, vai norādītais vidējais iepirkumam patērēto dienu skaits ir 
salīdzinoši ilgs, ir svarīgi patērēto dienu skaitu salīdzināt ar minimālo piedāvājumu 
un pieteikumu iesniegšanas termiņu, kāds noteikts Publisko iepirkumu likumā.
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16.attēls
Iepirkumu veikšanai patērētais laiks un normatīvajos aktos noteiktais 

piedāvājumu iesniegšanas termiņš (dienās)

Grafiski  attēlojot  iepirkumu veikšanai  patērētā  laika  sadalījumu (dienās)  pa 
iepirkumu  procedūrām  un  salīdzinot  to  ar  normatīvajos  aktos  noteikto  minimālo 
piedāvājumu  un  pieteikumu  iesniegšanas  termiņu  (16.attēlā netiek  ņemta  vērā 
Publisko  iepirkumu likumā noteiktā  iespēja,  ka  atsevišķos  gadījumos  var  saīsināt 
piedāvājumu  vai  pieteikumu  iesniegšanas  termiņu),  16.attēlā redzams,  ka  visos 
gadījumos pasūtītāja vidējais patērētais dienu skaits no iepirkuma izsludināšanas līdz 
rezultātu  paziņošanai  krietni  pārsniedz  normatīvajos  aktos  noteikto  minimālo 
termiņu.  Vislielākā  starpība  starp  normatīvajos  aktos  noteikto  termiņu  un  vidēji 
faktiski  pasūtītāja  patērēto  ir  piemērojot  slēgtu  konkursu  iepirkumiem  virs  ES 
sliekšņa.  Normatīvajos  aktos  noteiktais  minimālais  termiņš  slēgtam  konkursam 
pieteikumu iesniegšanai ir 37 dienas, savukārt faktiski vidēji patērētas 147 dienas līdz 
rezultātu  paziņošanai.  Lielā  dienu  starpība  galvenokārt  izskaidrojama  ar  to,  ka 
slēgtam konkursam ir  divi  lieli  posmi,  kur  pasūtītājs  ar  iepirkuma izsludināšanas 
publikāciju  nosaka  pieteikumu  iesniegšanas  termiņu,  pēc  kura  beigām  seko 
piedāvājumu iesniegšanas termiņš,  kurš netiek atspoguļots pirmreizējā publikācijā. 
Liela starpība starp normatīvajos aktos noteikto termiņu un faktiski vidējo patērēto 
dienu  skaitu  ir  piemērojot  sarunu  procedūras  iepirkumiem  zem  ES  sliekšņa. 
Normatīvajos  aktos  noteiktais  minimālais  termiņš  sarunu procedūrai  ir  25  dienas, 
savukārt pasūtītāju vidējais patērētais dienu skaits vienam šādam iepirkumam ir 109 
dienas.  Vismazākā  starpība  starp  normatīvajos  aktos  noteikto  termiņu  un  vidējo 
patērēto dienu skaitu ir  iepirkumiem zem ES sliekšņa piemērojot cenu aptauju un 
atklātu  konkursu.  Šajās  iepirkumu  procedūrās  vidējais  patērēto  dienu  skaits  tikai 
nedaudz  pārsniedz  laika  posmu,  kas  nepieciešams  pasūtītājam  no  iepirkumu 
izsludināšanas līdz rezultātu paziņošanai.
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8.Iepirkumi, kurus finansē Eiropas Savienības fondi

13.tabula
Izsludināšanu publikāciju sadalījums pa mēnešiem, kuri saistīti ar projektu 

un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi, 2009.gadā
Mēnesis Izsludināšanu skaits Īpatsvars, %
Janvāris 62 3,50

Februāris 93 5,25
Marts 171 9,64
Aprīlis 195 11,00
Maijs 183 10,32
Jūnijs 200 11,28
Jūlijs 163 9,19

Augusts 115 6,49
Septembris 130 7,33

Oktobris 142 8,01
Novembris 155 8,74
Decembris 164 9,25

Kopā 1 773 100,0
*) 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.

Pasūtītāji,  aizpildot  iepirkumu  izsludināšanas  formas  2009.gadā  1  773 
gadījumos  norādījuši,  ka  iepirkums  ir  saistīts  ar  projektu  un/vai  programmu,  ko 
finansē  Eiropas  Savienības  fondi.  Un kā  redzams  13.tabulā,  visvairāk  šāda  veida 
finansētie iepirkumi izsludināti jūnijā – 200 reizes un aprīlī – 195 reizes. Vismazāk 
šāda veida izsludināšanas publikācijas 2009.gadā bija pašā gada sākumā, t.i. - janvārī 
62 publikācijas un februārī – 93 publikācijas. Ņemot vērā to, ka 2008.gadā tikai no 
septembra  mēneša  papildus  paziņojumiem  zem  ES  sliekšņa  pasūtītājs  varēja 
publikācijās norādīt informāciju par Eiropas Savienības fonda finansējumu, salīdzināt 
2009.gada  visu  mēnešu  rādītājus  ar  iepriekšējā  pārskata  perioda  rādītājiem  nav 
iespējams.
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14.tabula
Rezultātu paziņojumu, kuri saistīti ar projektu un/vai programmu, ko finansē 

Eiropas Savienības fondi, publikācijas pa mēnešiem, 2009.gadā
Mēnesis Rezultātu skaits Īpatsvars, % Kopējā līgumcena, 

milj.Ls, bez PVN
Īpatsvars, %

Janvāris 60 3,3 15,9 4,0
Februāris 53 2,9 30,0 7,5

Marts 68 3,8 8,7 2,2
Aprīlis 117 6,5 38,5 9,6
Maijs 164 9,1 34,65 8,7
Jūnijs 186 10,3 46,12 11,5
Jūlijs 187 10,4 71,8 18,0

Augusts 166 9,2 52,85 13,2
Septembris 167 9,3 27,28 6,8
Oktobris 211 11,7 31,45 7,9

Novembris 157 8,7 12,31 3,1
Decembris 267 14,8 29,81 7,5

Kopā 1 803 100,0 399,37 100,0

Arī rezultātu paziņojumos 2009.gadā pasūtītāji varēja norādīt informāciju par 
Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Tā 2009.gadā 1 803 rezultātu publikācijās 
par  kopējo  līgumcenu  399,37  milj.  Ls  pasūtītāji  norādījuši  augstāk  minēto 
informāciju. Vislielākais skaits rezultātu paziņojumu saistībā ar Eiropas Savienības 
fondu līdzfinansējumu publicēti 2009.gada nogalē, t.i., decembrī – 267 paziņojumi 
par  kopējo  līgumcenu  29,81  milj.  Ls  un  oktobrī  –  211  paziņojumi  par  kopējo 
līgumcenu 31,45 milj. Ls. Savukārt vislielāko līgumcenu, t.i., 71,8 milj. Ls veidoja 
rezultātu paziņojumi,  kuri nopublicēti  jūlijā  ar informāciju par Eiropas Savienības 
fondu līdzfinansējumu.
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9.Iepirkumu publikāciju sadalījums pēc līguma veida

Pasūtītājam,  aizpildot  paziņojumus Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 
jānorāda  vai  iepirkuma  rezultātā  plānots  noslēgt  iepirkuma  līgumu,  vispārīgo 
vienošanos vai izveidot dinamisko iepirkumu sistēmu.

15.tabula
Paziņojumi, kuros kā līguma veids norādīts - vispārīgā vienošanās 2009.gadā 

Vispārīgā vienošanās
Izsludināšanas paziņojumi Rezultātu paziņojumi

Publisko iepirkumu likums
Zem ES sliekšņa 40 69
Virs ES sliekšņa 43 121

Likums “Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”
5 5

Kopā: 88 195
Kopējā līgumcena, milj.Ls, bez PVN - 162,0

Kā redzams 15.tabulā, tad 2009.gadā pasūtītāji 88 izsludināšanas paziņojumos 
norādījuši, ka iepirkuma rezultātā tiks noslēgta vispārīgā vienošanās. Attiecīgi šāda 
veida  informācija  norādīta  arī  195  rezultātu  paziņojumos  par  kopējo  noslēgto 
līgumcenu – 162,0 milj.Ls. Visvairāk vispārīgās vienošanās izsludinātas iepirkumiem 
virs ES sliekšņa – 43 reizes, savukārt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji vispārīgo 
vienošanos izsludinājuši 5 reizes.

Arī rezultātu paziņojumos vispārīgā vienošanās visvairāk norādīta paziņojumos 
virs ES sliekšņa – 121 reizi. Uz pusi mazāk jeb 69 reizes paredzēts slēgt vispārīgo 
vienošanos izsludinot iepirkumu zem ES sliekšņa.

Mazs  ir  vispārīgās  vienošanās  īpatsvars  kopējā  paziņojumu  skaitā.  Tā 
iepirkumu  izsludināšanās  norādīto  vispārīgo  vienošanos  īpatsvars  2009.gadā  bija 
1,8%  no  kopējā  iepirkumu  izsludināšanas  publikāciju  skaita  (kopējais  skaits 
publikācijām  zem  un  virs  ES  sliekšņa  un  sabiedrisko  pakalpojumu  sniedzēju 
publikācijām).  3,1%  lielu  īpatsvaru  kopējā  rezultātu  paziņojumu  skaitā  (kopējais 
skaits publikācijām zem un virs ES sliekšņa un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
publikācijām) veidoja tie paziņojumi, kuros bija norādīts, ka paredzēts slēgt vispārīgo 
vienošanos.

Visbiežāk  vispārīgo  vienošanos  piemēro  medikamentu,  medicīnas  preču  un 
degvielas iepirkumiem. 

33



10.Iepirkumi, kuros izvirzītas vides aizsardzības prasības

Līdz  ar  Publikāciju  vadības  sistēmas  ieviešanu  2009.gada  1.novembrī, 
pasūtītājam publicējot  gan iepirkuma izsludināšanu,  gan informējot  par  iepirkuma 
rezultātu, ir iespēja norādīt informāciju par iepirkumā izvirzītajām vides aizsardzības 
prasībām.

16.tabula
Publikāciju skaits ar izvirzītām vides aizsardzības prasībām, 2009.gads

Izvirzītas vides aizsardzības 
prasības

Kopējā līgumcena milj.Ls, 
bez PVN

Izsludināšanas 
paziņojumi

Rezultātu 
paziņojumi

Publisko iepirkumu likums
Zem ES sliekšņa 9 10 0,62
Virs ES sliekšņa - 4 4,97
8.1 panta kārtībā 28 8 0,14

Kopā: 37 22 5,73

Kā redzams 16.tabulā, 2009.gada novembra un decembra mēnešos informācija 
par  izvirzītām  vides  aizsardzības  prasībām  norādīta  59  iepirkumu  publikācijās. 
2009.gadā  vides  aizsardzības  prasības  norādītas  37  iepirkumu  izsludināšanas 
paziņojumos un 22 rezultātu paziņojumos. Visvairāk reižu vides aizsardzības prasības 
izvirzītas 8.1 panta kārtībā izsludinātiem iepirkumiem – 28 iepirkuma izsludināšanas 
publikācijās  un  8  rezultātu  paziņojumos  par  kopējo  līgumcenu  –  0,14  milj.  Ls. 
Paziņojumos  zem  ES  sliekšņa  vides  aizsardzības  prasības  izvirzītas  9  reizes 
izsludinot  iepirkumus  un  10  reizēs  publicējot  rezultātu  paziņojumus  par  kopējo 
līgumcenu – 0,62 milj. Ls. Savukārt publikācijām virs ES sliekšņa vides aizsardzības 
prasības norādītas tikai 4 rezultātu paziņojumos par kopējo līgumcenu 4,97 milj. Ls.

Vides  aizsardzības  prasības  izsludinot  iepirkumus  galvenokārt  norāda  Vides 
ministrija, AS “Latvijas valsts meži” un VAS “Latvijas valsts ceļi”. 

Galvenokārt  vides  aizsardzības  prasības  tiek  izvirzītas  autoceļu  un  meža 
autoceļu rekonstrukcijas iepirkumos, eko datortehnikas iegādē un energoefektivitātes 
paaugstināšanas iepirkumos.
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11.Iepirkuma  līgumu  slēgšanas  tiesību  piešķiršanas  skaita 
sadalījums pēc piegādātājiem un to valstiskās piederības

Šajā  sadaļā  ir  apkopota  informācija  par  tiem  pasūtītāju  veikto  iepirkumu 
rezultātiem,  kuri  publicēti  saskaņā  ar  Publisko  iepirkumu  likumu,  likumu  “Par 
iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām” un “Publiskās un privātās 
partnerības likumu”.

17.tabula
Uzņēmumi, kuriem visbiežāk 2009.gadā piešķirtas līguma slēgšanas tiesības*

Nr. Uzņēmums Piešķirto  līgumu 
slēgšanas tiesību skaits

1. A/S “Recipe Plus” 234
2. SIA “Ažiņa komercfirma “Markets”” 189
3. SIA “Magnum Medical” 162
4. SIA “Latvija Statoil” 125
5. SIA “B.Braun Medical” 118
6. SIA “Karsten-Sanitex” 102
7. SIA “Tamro” 98
8. VAS  “Latvijas  autoceļu  uzturētājs”  (ar  filiālēm  un 

struktūrvienībām)
96

9. SIA “S.A.V.” 95
10. SIA “Forevers” 93
11. SIA “Arbor Medical Korporācija” 93
12. SIA “Futurus Food” 81
13. SIA “Asvo Plus” 73
14. SIA “Junona Bep” 72
15. SIA “Rēzeknes gaļas kombināts” 70
16. SIA “Lietas MD” 69
17. SIA “Oriola Rīga” 67
18. SIA “OneMed” 67
19. SIA “Ruslans AG” 64
20. SIA “Sonex Technologies Latvia” 61
21. SIA “Latvijas būvnieks” 51
22. SIA “Kabuleti Fruit” 48
23. SIA “RusLatNafta” 45
24. SIA “Invitros” 44
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25. SIA “Jelgavfarm” 43
26. A/S “Maiznīca Dinella” 41
27. SIA “Lattelecom Technology” 40
28. AAS “BTA” 38
29. AS “Rankas piens” 35
30. SIA “Lemūrs VG” 35
31. SIA “Valks” 34
32. SIA “Neste Latvija” 33
33. SIA “Ētoss” 31
34. SIA “Hagberg” 30
35. SIA “Flamenko” 28
36. SIA “Diamedica” 28
37. SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “IGATE” 27
38. A/S “Rīgas piena kombināts” 25
39. SIA “Marijas centrs” 25
40. A/S “8 CBR” 24
41. SIA “Serviks Rīga” 23
42. SIA “Aronas meliorators” 23
*) 17. un 18.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.

Salīdzinoši ar iepriekšējiem pārskata periodiem, kad lielākais ar vienu firmu 
noslēgtais līgumu skaits bija raksturīgs būvniecības nozarē strādājošam uzņēmumam, 
2009.gadā lielākais ar vienu piegādātāju noslēgtais līgumu skaits ir bijis raksturīgs 
medicīnas nozarē strādājošam uzņēmumam A/S “Recipe Plus” - 234 līgumi (skatīt 
17.tabulu).  Ar  pārējiem uzņēmumiem,  kuri  darbojas  medicīnas  nozarē,  visbiežāk 
līgumi slēgti ar SIA “Magnum Medical” - 162 līgumi, SIA “B.Braun Medical” - 118 
un SIA “Tamro” - 98.

Ievērojami liels līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežums 2009.gadā ir arī 
uzņēmumiem, kuri darbojas pārtikas nozarē. Visbiežāk līgumi slēgti ar SIA “Ažiņa 
komercfirma  “Markets””  -  189  līgumi,  SIA “Karsten-Sanitex”  -  102  līgumi,  SIA 
“Forevers” - 93 līgumi un SIA “Futurus Food” - 81 līgumi. 

2008.gadā salīdzinoši liels ar vienu firmu noslēgto līgumu skaits bija vērojams 
arī  degvielas iepirkumiem ar SIA “Latvijas Statoil”.  Līdzīgi ir  arī  2009.gadā,  kad 
līguma slēgšanas tiesības SIA “Latvijas Statoil” piešķirtas 125 reizes.

Ievērojami liels ar vienu firmu noslēgto līgumu skaits ir raksturīgs arī veicot 
ceļu  būves  un  uzturēšanas  iepirkumus,  ar  VAS “Latvijas  autoceļu  uzturētājs”  (ar 
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filiālēm un struktūrvienībām) – 96 līgumi un SIA “Latvijas būvnieks” - 51 līgumi.
Pretēji tendencei, kad kopējais līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu skaits un 

apjoms samazinājies, 17.attēlā redzams, ka 2009.gadā tiesības slēgt līgumu piešķirtas 
pārsvarā  vieniem un tiem pašiem piegādātājiem.  Lielais  skaits  līgumu,  piemēram, 
medicīnas  nozarēs  strādājošiem  uzņēmumiem  pārsvarā  radies  no  tā,  ka  viens 
iepirkums  var  tikt  dalīts  daļās,  līdz  ar  to,  viena  iepirkuma  ietvaros  vienam 
pretendentam var tikt piešķirtas vairākas līgumu slēgšanas tiesības. 

18.tabula
Noslēgto līgumu skaita sadalījums 2009.gadā pēc uzvarētāju valstiskās 

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

Latvija 15 710
Lietuva 42
Igaunija 18
Vācija 14
Zviedrija 13
Somija 12
Lielbritānija 11
Amerikas Savienotās Valstis 9
Dānija 7
Nīderlande 7
Norvēģija 6
Beļģija 4
Čehijas Republika 3
Polija 3
Itālija 2
Apvienoto Arābu Emirāti 2
Šveice 2
Laosa 2
Francija 1
Brazīlija 1
Luksemburga 1

Nemainīgi  katru  gadu  iepirkumiem  Latvijā  raksturīgs,  ka  lielākā  daļa  no 
līgumu  slēgšanas  tiesībām  tiek  piešķirtas  komersantiem  no  Latvijas.  Līgumu 
slēgšanas tiesības Latvijas komersantiem 2009.gadā piešķirtas 15 710 reizes. Nākamo 
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vislielāko komersantu grupu pārstāv komersanti no Lietuvas – 42 reizes piešķirtas 
līgumu slēgšanas tiesības (salīdzinoši 2008.gadā – 47 reizes). Gandrīz uz pusi mazāk 
nekā ar Lietuvu līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas komersantiem no Igaunijas – 18 
reizes (2008.gadā – 29 reizes). 

Ja 2008.gadā otra lielākā komersantu grupa pārstāvēja Vāciju – 48 reizes, tad 
2009.gadā ar komersantiem no Vācijas līgumu slēgšanas tiesības piešķirtas vairs tikai 
14 reizes. Līdzīgi noticis ar komersantiem no Lielbritānijas, kur 2009.gadā līgumu 
slēgšanas tiesības piešķirtas krietni mazāk nekā 2008.gadā – 11 reizes.
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Pielikumi
1.pielikums

Preču iepirkumu sadalījums galvenajās CPV kodu grupās pēc iepirkumu kopējās līgumcenas 
milj.Ls

CPV kods CPV koda atšifrējums Iepirkumu 
skaits

Kopējā  līgumcena, 
milj.Ls, bez PVN

43300000-6 Būvniecības tehnika un iekārtas 1 0,05

41110000-3 Dzeramais ūdens 5 0,06

19000000-6 Āda un audumi, plastmasas materiāli un gumija 8 0,09

14000000-1 Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija 10 0,22

16000000-5 Lauksaimniecības tehnika 15 0,35

22000000-0 Iespieddarbi un saistītie izdevumi 30 0,64

37000000-8 Mūzikas instrumenti, sporta preces, spēles, rotaļlietas, amatniecības 
izstrādājumi, mākslas priekšmeti un piederumi

33 0,64

03000000-1 Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības 
un saistītā produkcija

19 0,82

18000000-9 Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri 65 1,51

03400000-4 Mežkopības un mežistrādes produkti 80 1,99

35000000-4 Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums 54 2,15

24000000-4 Ķīmiskie produkti 32 2,26

38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles) 48 3,24

31000000-6 Elektriskie  mehānismi,  aparāti,  iekārtas  un  palīgmateriāli; 
apgaismojums

46 3,37

48000000-8 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas 57 4,26

44000000-0 Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot 
elektroierīces)

191 4,52

39000000-2 Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces 
(izņemot apgaismojumu) un tīrīšanas produkti

201 6,94

42000000-6 Ražošanas iekārtas 51 8,09

30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot 
mēbeles un programmatūru

166 15,18

32000000-3 Radio,  televīzijas,  komunikāciju,  telekomunikāciju  un  saistītās 
iekārtas un aparāti

64 18,88

15000000-8 Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija 372 20,60

34000000-7 Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai 212 20,69

33000000-0 Medicīniskās  ierīces,  ārstniecības  vielas  un  personiskās  higiēnas 
preces

311 54,31

09000000-3 Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti 285 171,74

Kopā 2 356 342,6
*)  CPV  (Common  Procurement  Vocabulary  –  kopējā  iepirkuma  vārdnīca)  nomenklatūras 
klasifikatora  kodi  norādīti  ņemot  vērā  Komisijas  Regulu  (EK)  Nr.  213/2008  (2007.  gada  28. 
novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju 
publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)
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2.pielikums
Preču iepirkumu sadalījums galvenajās CPV kodu grupās pēc iepirkumu skaita

CPV kods CPV koda atšifrējums Iepirkumu 
skaits

Kopējā  līgumcena, 
milj.Ls, bez PVN

43300000-6 Būvniecības tehnika un iekārtas 1 0,05

41110000-3 Dzeramais ūdens 5 0,06

19000000-6 Āda un audumi, plastmasas materiāli un gumija 8 0,09

14000000-1 Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija 10 0,22

16000000-5 Lauksaimniecības tehnika 15 0,35

03000000-1 Lauksaimniecības, saimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības 
un saistītā produkcija

19 0,82

22000000-0 Iespieddarbi un saistītie izdevumi 30 0,64

24000000-4 Ķīmiskie produkti 32 2,26

37000000-8 Mūzikas instrumenti, sporta preces, spēles, rotaļlietas, amatniecības 
izstrādājumi, mākslas priekšmeti un piederumi

33 0,64

31000000-6 Elektriskie  mehānismi,  aparāti,  iekārtas  un  palīgmateriāli; 
apgaismojums

46 3,37

38000000-5 Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles) 48 3,24

42000000-6 Ražošanas iekārtas 51 8,09

35000000-4 Drošības, ugunsdzēsības, policijas un aizsardzības aprīkojums 54 2,15

48000000-8 Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas 57 4,26

32000000-3 Radio,  televīzijas,  komunikāciju,  telekomunikāciju  un  saistītās 
iekārtas un aparāti

64 18,88

18000000-9 Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri 65 1,51

03400000-4 Mežkopības un mežistrādes produkti 80 1,99

30000000-9 Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot 
mēbeles un programmatūru

166 15,18

44000000-0 Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot 
elektroierīces)

191 4,52

39000000-2 Mēbeles (arī biroja mēbeles), mēbelējums, mājsaimniecības ierīces 
(izņemot apgaismojumu) un tīrīšanas produkti

201 6,94

34000000-7 Transporta iekārtas un palīgiekārtas transportēšanai 212 20,69

09000000-3 Naftas produkti, degviela, elektroenerģija un pārējie enerģijas avoti 285 171,74

33000000-0 Medicīniskās  ierīces,  ārstniecības  vielas  un  personiskās  higiēnas 
preces

311 54,31

15000000-8 Pārtikas produkti, dzērieni, tabaka un saistītā produkcija 372 20,60

Kopā 2 356 342,6
*)  CPV  (Common  Procurement  Vocabulary  –  kopējā  iepirkuma  vārdnīca)  nomenklatūras 
klasifikatora  kodi  norādīti  ņemot  vērā  Komisijas  Regulu  (EK)  Nr.  213/2008  (2007.  gada  28. 
novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju 
publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)
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3.pielikums
Pakalpojumu iepirkumu sadalījums galvenajās CPV kodu grupās pēc iepirkumu skaita
CPV kods CPV koda atšifrējums Iepirkumu 

skaits
Kopējā līgumcena, 
milj.Ls, bez PVN

65000000-3 Komunālie pakalpojumi 5 4,71

75000000-6 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma 
pakalpojumi

6 1,09

51000000-9 Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru) 11 0,17

98000000-3 Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi 20 1,27

70000000-1 Nekustamā īpašuma pakalpojumi 23 12,64

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

25 6,32

6400000-6 Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi 41 5,63

60000000-8 Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu) 58 123,0

85000000-9 Veselības un sociālie pakalpojumi 76 10,41

73000000-2 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju 
pakalpojumi

81 1,98

92000000-1 Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi 82 2,7

55000000-0 Viesnīcu, restorānu un mazumtirdzniecības pakalpojumi 99 5,97

80000000-4 Izglītības un mācību pakalpojumi 134 42,84

77000000-0 Lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības, 
akvakultūras un biškopības pakalpojumi

143 114,31

66000000-0 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi 155 138,51

50000000-0 Remonta un apkopes pakalpojumi 173 17,65

90000000-7 Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi 197 98,31

72000000-5 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, 
internets un atbalsts

207 27,23

71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes 
pakalpojumi

292 19,33

79000000-4 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, 
konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība

337 29,83

Kopā 2 165 663,9
*)  CPV  (Common  Procurement  Vocabulary  –  kopējā  iepirkuma  vārdnīca)  nomenklatūras 
klasifikatora  kodi  norādīti  ņemot  vērā  Komisijas  Regulu  (EK)  Nr.  213/2008  (2007.  gada  28. 
novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju 
publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)
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4.pielikums
Pakalpojumu iepirkumu sadalījums galvenajās CPV kodu grupās pēc iepirkumu kopējās 

līgumcenas
CPV kods CPV koda atšifrējums Iepirkumu 

skaits
Kopējā līgumcena, 
milj.Ls, bez PVN

51000000-9 Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru) 11 0,17

75000000-6 Pārvaldes, aizsardzības un sociālā nodrošinājuma 
pakalpojumi

6 1,09

98000000-3 Citi kopienas, sociālie un personālie pakalpojumi 20 1,27

73000000-2 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju 
pakalpojumi

81 1,98

92000000-1 Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi 82 2,7

65000000-3 Komunālie pakalpojumi 5 4,71

64000000-6 Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi 41 5,63

55000000-0 Viesnīcu, restorānu un mazumtirdzniecības pakalpojumi 99 5,97

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

25 6,32

85000000-9 Veselības un sociālie pakalpojumi 76 10,41

70000000-1 Nekustamā īpašuma pakalpojumi 23 12,64

50000000-0 Remonta un apkopes pakalpojumi 173 17,65

71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes 
pakalpojumi

292 19,33

72000000-5 IT pakalpojumi konsultēšana, programmatūras izstrāde, 
internets un atbalsts

207 27,23

79000000-4 Uzņēmējdarbības pakalpojumi: tiesības, tirgzinība, 
konsultēšana, darbinieku vervēšana, iespiešana un drošība

337 29,83

80000000-4 Izglītības un mācību pakalpojumi 134 42,84

90000000-7 Notekūdeņu, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi 197 98,31

77000000-0 Lauksaimniecības, mežsaimniecības, dārzkopības, 
akvakultūras un biškopības pakalpojumi

143 114,31

60000000-8 Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu) 58 123,0

66000000-0 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi 155 138,51

Kopā 2 165 663,9
*)  CPV  (Common  Procurement  Vocabulary  –  kopējā  iepirkuma  vārdnīca)  nomenklatūras 
klasifikatora  kodi  norādīti  ņemot  vērā  Komisijas  Regulu  (EK)  Nr.  213/2008  (2007.  gada  28. 
novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju 
publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV)
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5.pielikums
Izsludināšanas paziņojumu skaita sadalījums pa mēnešiem 2002.-2009.gadā
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2002.-
2009.g.(%)

Vidējā 
absolūtā 
novirze 
2002.-
2009.g.

Relatīvā 
novirze  no 
mēneša  vidējā 
līmeņa  2002.-
2009.g.(%)

janvāris 63 156 220 271 422 555 1164 429 3280 410,0 82,78 -85,26 -17,22

februāris 124 199 249 333 456 718 972 662 3713 464,13 93,71 -31,13 -6,29

marts 212 215 320 323 531 946 788 747 4082 510,25 103,03 14,99 3,03

aprīlis 217 233 279 378 470 878 998 627 4080 510,0 102,98 14,74 2,98

maijs 243 264 190 337 345 976 940 590 3885 485,63 98,01 -9,63 -1,94

jūnijs 191 206 237 315 680 943 1606 754 4932 616,5 124,48 121,24 24,48

jūlijs 177 202 212 360 635 789 950 422 3747 468,38 94,57 -26,88 -5,43

augusts 214 188 436 386 643 822 718 364 3771 471,38 95,18 -23,88 -4,82

septembris 192 187 333 443 601 720 635 472 3583 447,88 90,43 -47,38 -9,57

oktobris 288 269 425 534 775 789 808 661 4549 568,63 114,81 73,37 14,81

novembris 137 226 344 528 748 687 975 761 4406 550,75 111,2 55,49 11,2

decembris 145 227 314 352 366 467 442 1204 3517 439,63 88,77 -55,63 -11,23

Kopā 2203 2572 3559 4560 6672 9290 10996 7693 47545 495,26 - - -

6.pielikums
Rezultātu paziņojumu skaita sadalījums pa mēnešiem 2002.-2009.gadā

20
02

.g
ad

s

20
03

.g
ad

s

20
04

.g
ad

s

20
05

.g
ad

s

20
06

.g
ad

s

20
07

.g
ad

s

20
08

.g
ad

s

20
09

.g
ad

s

K
op

ā

V
id

ēj
i m

ēn
es

ī Vidējais 
sezonalitātes 
indekss 
2002.-
2009.g.(%)

Vidējā 
absolūtā 
novirze 
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Relatīvā 
novirze  no 
mēneša  vidējā 
līmeņa  2002.-
2009.g.(%)

janvāris 50 176 221 285 502 523 1006 569 3332 416,5 76,8 -125,85 -23,2

februāris 109 146 205 308 500 517 995 572 3352 419,0 77,26 -123,35 -22,74

marts 88 168 247 420 728 847 817 725 4040 505,0 93,11 -37,35 -6,89

aprīlis 122 171 286 462 487 793 1132 709 4162 520,25 95,93 -22,1 -4,07

maijs 203 209 205 401 378 1075 999 653 4123 515,38 95,03 -26,97 -4,97

jūnijs 200 231 274 388 519 1082 1216 869 4779 597,38 110,15 55,03 10,15

jūlijs 219 232 274 380 644 1025 1737 644 5155 644,38 118,81 102,03 18,81

augusts 214 162 329 339 755 1016 941 511 4267 533,38 98,35 -8,97 -1,65

septembris 175 153 333 466 645 889 834 513 4008 501,0 92,38 -41,35 -7,62

oktobris 189 224 316 519 678 924 872 593 4315 539,38 99,45 -2,97 -0,55

novembris 158 182 428 725 756 940 942 653 4784 597,38 110,15 55,03 10,15

decembris 239 267 463 778 959 909 979 1159 5753 719,13 132,60 176,78 32,6

Kopā 1966 2321 3581 5471 7551 10540 12470 8170 52070 542,35 - - -
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7.pielikums
Kopējā paziņojumu skaita sadalījums pa mēnešiem 2002.-2009.gadā
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līmeņa  2002.-
2009.g.(%)

janvāris 113 332 441 556 924 1078 2170 998 6612 826,5 79,65 -211,16 -20,35

februāris 233 345 454 641 956 1235 1967 1234 7065 883,13 85,11 -154,53 -14,89

marts 300 383 567 743 1259 1793 1605 1472 8122 1015,25 97,84 -22,41 -2,16

aprīlis 339 404 565 840 957 1671 2130 1336 8242 1030,25 99,29 -7,41 -0,71

maijs 446 473 395 738 723 2051 1939 1243 8008 1001,0 96,47 -36,66 -3,53

jūnijs 391 437 511 703 1199 2025 2822 1623 9711 1213,88 116,98 176,22 16,98

jūlijs 396 434 486 740 1279 1814 2687 1066 8902 1112,75 107,24 75,09 7,24

augusts 428 350 765 725 1398 1838 1659 875 8038 1004,75 96,83 -32,91 -3,17

septembris 367 340 666 909 1246 1609 1469 985 7591 948,88 91,44 -88,78 -8,56

oktobris 477 493 741 1053 1453 1713 1680 1254 8864 1108,0 106,78 70,34 6,78

novembris 295 408 772 1253 1504 1627 1917 1414 9190 1148,75 110,71 111,09 10,71

decembris 384 494 777 1130 1325 1376 1421 2363 9270 1158,75 111,67 121,09 11,67

Kopā 4169 4893 7140 10031 14223 19830 23466 15863 99615 1037,66 - - -

8.pielikums
Kopējais paziņojumu skaits un patēriņa cenu indekss (korelējošie rādītāji) 2002.-2009.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
2009.gads 15 863 170,8

Korelācijas koeficients 0,8807202788
*) Centrālās statistikas pārvaldes dati uz 2010.gada 14.jūniju
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