
Spodrība ne tikai reizi gadā
Ģenerāltīrīšanas 
pakalpojuma cenu 
pēdējos gados 
ietekmē speciālistu 
trūkums nozarē, 
kā arī negodīga 
konkurence
Pieprasījums pēc ģenerāltīrī-
šanas pakalpojumiem pēdējos 
trīs gados ir pieaudzis, ko vei-
cinājusi arī lielāka aktivitāte 
būvniecības jomā. Piemēram, 
SIA RBSSKALS Serviss pie-
prasījums pēc ģenerāltīrīšanas 
pakalpojumiem pēdējos trīs 
gados ir pieaudzis aptuveni par 
45%. SIA RBSSKALS Serviss 
īpašumu pārvaldīšanas vadī-
tājs Ivo Rozenbergs līdztekus 
rosīgākai būvniecībai nosauc 
arī augstākus iedzīvotāju ie-
nākumus un to, ka cilvēki iz-
vēlas savu brīvo laiku pavadīt 
kaut kur citur, nevis tīrot mā-
ju vai dzīvokli. Aptuveni 70% 
uzņēmuma klientu ir kompā-
nijas, organizācijas, bet 30% 
– privātie pasūtītāji. Korpora-
tīvie klienti parasti ģenerālo 
uzkopšanu veic pēc remonta, 
bet pēc tam regulāru uzkošanu 
reizi gadā vai biežāk. Savukārt 
privātie klienti vairāk ir izvē-
lējušies regulāru uzkopšanu un 
tikai tad ģenerālo uzkopšanu 
pēc remonta. SIA RBSSKALS 
Serviss apgrozījums pēdējos 
gados ir būtiski pieaudzis: no 
2,8 miljoniem eiro 2012. gadā 
līdz 4,7 miljoniem eiro 2014. 
gadā. Savukārt pieprasījums 
pēc ģenerālās tīrīšanas pakal-
pojuma no kopējā apgrozījuma 
ir tikai 3,3% (2012. gadā) un 
3,9% (2014. gadā). «2015.ga-
dam plāns ir apgrozījumu bū-
tiski palielināt, taču ģenerālās 
uzkopšanas darbiem tas varētu 
noturēties 3–5% robežās. Šo-
brīd tirgū ir nostabilizējušies 
trīs līdz pieci spēcīgi spēlētāji, 
starp kuriem arī notiek spēko-
šanās,» raksturo I. Rozenbergs. 

Būvniecības faktors
«Pēdējā laikā ekspluatācijā no-
dotas vairākas komercēkas un 
dzīvojamās mājas. Tas nozī-
mē, ka pieprasījums pēc perio-
diskas ģenerālās uzkopšanas 
būs. Saistībā ar valsts iesākto 
politika attiecībā uz termiņ- 
uzturēšanās atļaujām (TUA) 
nerezidentiem jāsaka, ka uz šo 
biznesa sektoru tas var atstāt 
nelielu iespaidu. Starp privā-
tajiem klientiem ir privātmā-
ju un dārgo dzīvokļu īpašnie-
ki. Ierobežojumi uz TUA gan 
vairāk var graut būvniecības 
sektoru, jo samazināsies pie-
prasījums pēc īpašumiem, kā 
arī tiks pazeminātas investīciju 
iespējas,» spriež I. Rozenbergs. 
Arī Vegalats apsaimniekošana 
visbiežāk ģenerāltīrīšanas pa-
kalpojumus pasūta būvniecī-
bas uzņēmumi. «Būvniecības 
jomā pirmskrīzes apjomi nav 
sasniegti, bet tik un tā pasūtī-
jumi no šī sektora ir. Jaunbūves 

tīrīšanas darbi ir pēdējais, par 
ko celtnieki domā. Tāpat mūsu 
klienti ir biroji un veikali, ku-
riem reizi gadā vai biežāk ne-
pieciešams notīrīt logus, veikt 
pamatīgāku telpu uzkopšanu,» 
stāsta SIA Vegalats apsaimnie-
košana valdes priekšsēdētājs 
Kaspars Ansons. 
2013. gadā uzņēmuma apgro-
zījums sasniedza 849 tūkst. 
Latu (1,2 milj.eiro).
Savukārt pēc LiiR Latvia biz-
nesa attīstības vadītājas Vel-
gas Kopces novērojumiem, 
pārsvarā būvuzņēmumi cen-
šas šos pakalpojumus veikt 
pašu spēkiem, līdz ar to apgal-
vot, ka celtniecības kompāni-
jas nodrošina lielu darbu apjo-
mu tīrīšanas darbu veicējiem, 
– tas būtu pārāk skaļi teikts. 
«Pat krīzes gados, kad būv-
niecības kompāniju darbā bi-
ja novērojams miera stāvoklis, 
ģenerāltīrīšanas darbu sekto-
ra apgrozījums īpaši nekritās. 
Arī valsts nostāja attiecībā uz 
TUA, manuprāt, būtiski neie-
tekmēs pieprasījumu pēc mū-
su pakalpojumiem, jo fizisku 
personu pieprasījuma daļa ko-
pējā apgrozījuma katlā ir ne-
liela,» stāsta V. Kopce. 
Pēc viņas teiktā, pēdējos trīs 
gados vērojams mērens piepra-
sījuma kāpums pēc ģenerāltī-
rīšanas pakalpojumiem. Šis 
uzņēmums pārsvarā apkalpo 
korporatīvos klientus, bet fi-
zisku personu pasūtījumi vei-
do vien 1–5%. Mājsaimniecību 
patēriņa pieaugums, pēc viņas 
teiktā, ir vērojams tikai no pa-
gājušā gada rudens. Populā-
rāko pakalpojumu priekšgalā 
ir logu mazgāšana, biroju un 
māju kompleksā ģenerālā tī-
rīšana, paklāju un mīksto mē-
beļu ķīmiskā tīrīšana. «Ģene-
rāltīrīšanas pakalpojumi vei-
do aptuveni 10 līdz 30% no 
uzņēmuma kopējā apgrozīju-
ma. Šogad tas varētu pieaugt 5 
līdz 10 procentu robežās. Ģe-

nerālās tīrīšanas pakalpojumu 
pieprasījuma virzītājspēki ir 
tie paši, kas ietekmē Latvijas 
kopējo ekonomiku. Viens no 
galvenajiem faktoriem ir strau-
jā darba tirgus uzkaršana, kas 
savukārt būtiski veicina patē-
riņa pieauguma tempu. Pēdējā 
laikā novērojam, ka pie mums 
griežas tās fiziskās, juridiskās 
personas, kuras pēdējo reizi 
šos pakalpojumus pirka pirms 
trīs vai četriem gadiem,» stās-
ta V. Kopce.

Nelegālie zeļ 
Cenām par darbu veikšanu ir 
tendence pakāpeniski pieaugt 
un arī turpmāk gaidāms, ka 
tās tikai paaugstināsies. Ap-
taujātie lēš, ka pēdējos trīs ga-
dos cenu kāpums bijis vidēji 
10–15%, atsevišķām pozīci-
jām – pat 50%. «Arī tuvākajā 
laikā plānotas pakalpojuma 
cenu izmaiņas, jo piegādātā-
ji jau tagad ir paziņojuši par 
cenu kāpumu apmēram 5% 
robežās atsevišķu preču seg-
mentos. Pakalpojuma cenas 
ietekmē arī darbaspēka iz-
maksu pieaugums,» raksturo 
V. Kopce.  «Mums tas bija liels 
sitiens, jo līgumi ar pasūtītā-
jiem bija jau noslēgti uz ilgāku 
laika periodu un tajos nebija 
paredzēta šāda izmaksu pieau-
gumu pozīcija. Pagaidām šos 
izdevumus sedzam paši. Aiz 
mums rindā vēl ir vismaz trīs 
līdz četri tiešie konkurenti un 
par pasūtījumiem nākas cīnī-
ties,» atzīst K. Ansons.
«Nozarē ir labu uzkopšanas 
speciālistu trūkums, un tas 
nosaka piedāvātā atalgojuma 
kāpumu, kas loģiski koriģēs 
arī piedāvājuma cenas tuvā-
kajā nākotnē,» uzskata I. Ro-
zenbergs. Pēdējā laikā darba 
spēka meklējumiem nākas pie-
likt arvien lielākas pūles un tas 
izmaksā arvien dārgāk, piekrīt 
V.Kopce. 
Viņa uzskata, ka tirgu pašlaik 

būtiski kropļo mikrouzņēmu-
mu pakalpojumu sniedzēji, kā 
arī privātie nodarbinātie, kas 
savu darbību veic nelegāli. 
«Tie piedāvā pakalpojumu par 
ievērojami zemāku cenu sa-
līdzinājumā ar uzņēmumiem, 
kuri nodokļus maksā pilnā 
apjomā,» viņa saka. Daudzi, 
sākot šo biznesu, vieglprātīgi 
nospriežot, ka uzkopšana ir 
samērā viegls darbs, tomēr ar 
laiku pārliecinās, ka šajā sfērā 
ir ļoti liela konkurence, cena 
un kvalitāte ir noteicošie fak-
tori. Rezultātā daudziem po-
tenciālajiem klientiem ir sa-
bojāts priekšstats par uzkop-
šanas nozari kopumā, viņiem 
ir zudusi vēlme pasūtīt jebkā-
dus uzkopšanas pakalpojumus 
no profesionāliem uzkopšanas 
uzņēmumiem. Tirgū cenu dia-
pazons ir milzīgs, apstiprina 
I.Rozenbergs. Tas ir saistīts 
ar pelēkās zonas spēlētājiem, 
ar kuriem RBSSKALS Serviss 
cenu ziņā nespēj konkurēt. Ta-
ču, ja vērtē cenu starp lielajiem 
uzņēmumiem, godīgiem no-
dokļu maksātājiem, tiem, ku-
rus par saviem konkurentiem 
uzskata arī viņa pārstāvētais 
uzņēmums, tad cenu starpība 
nav tik liela, aptuveni 5–8%; 
pakalpojuma sniedzējs tad var 
tikt izvēlēts pēc ieteikumiem, 
pēc kvalitātes prasībām u.tml. 
«Lielākā problēma ir ēnu eko-
nomika, kas ne tikai sit robu 
valsts ekonomikā, bet traucē 
arī godīgi startēt iepirkumos, 
kuros uzvarētāja izvēles prin-
cips ir zemākā cena. Šie faktori 
būtiski kropļo tirgu. Citādi viss 
rit savu gaitu – vienmēr būs ne-
pieciešamība gan pēc ikdienas, 
gan pēc ģenerālās uzkopšanas. 
Taču, ja netiks maksimāli ma-
zināts ēnu ekonomikas faktors, 
cenu līmenis ļoti svārstīsies un, 
protams, būs dažāda pakalpo-
juma kvalitāte,» atzīst I. Ro-
zenbergs.

Linda Zalāne
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UZKOPŠANAS BIZNESS
 
Trešdiena, 2015. gada  8. aprīlis. 
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Publiskais sektors 
uzkopšanas 
pakalpojumu 
iepirkumos 
palēnām sāk 
izmantot 
šogad ieviesto 
paraugnolikumu 
– nozare cer to no 
ieteikuma pārvērst 
par normu 

Šodien noslēdzas pretenden-
tu piedāvājumu iesniegšana 
valsts SIA Šampētera nams 
(Labklājības ministrijas uz-
ņēmums nekustamā īpašu-
ma apsaimniekošanai) izslu-
dinātajā konkursā par telpu un 
teritoriju uzkopšanu deviņos 
īpašumos – piecos Rīgā un pa 
vienam Siguldā, Liepājā, Aiz-
putē un Priekulē, izriet no kon-
kursa nolikuma. Paredzēts, ka 
līgums ar saimnieciski izdevī-
gākā piedāvājuma iesniedzēju 
vai iesniedzējiem (konkurss 
sadalīts vairākās daļās) tiks 
slēgts uz gadu, maksimālā ie-
spējamā līgumcena – teju 134 
tūkst. eiro.
Nozare Šampētera namu min 
kā pozitīvu piemēru šogad iz-
sludinātā uzkopšanas pakalpo-
jumu iepirkumu paraugnoliku-
ma izmantošanā, ko Latvijas 
Profesionālās uzkopšanas un 
apsaimniekošanas asociācija 
(LPUAA) izstrādāja sadarbī-
bā ar Iepirkumu uzraudzības 
biroja (IUB), Valsts ieņēmumu 
dienesta (VID), Finanšu minis-
trijas un ārvalstu ekspertiem. 

Dzīvību vai nāvi? 
Paraugnolikums izstrādāts abu 
pušu – gan pasūtītāja, gan dar-
bu veicēja – interesēs. Proti, 
tajā minēti dažādi nosacījumi, 
kam jāpasargā pasūtītāji no ne-
godprātīgiem tirgus dalībnie-
kiem, kuri iesniedz piedāvāju-
mus ar pārāk zemu cenu, bet 
nespēj pienācīgi veikt darbus. 
Tā kā zemā cena nereti sak-
ņojas nodokļu nemaksāšanā, 
paraugnolikuma prasības, pie-
mēram, par to, ka pretendenta 
samaksātais iedzīvotāja ienā-
kuma nodoklis un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas uz vienu apgrozīju-
ma eiro pēdējā finanšu gadā 
nevar būt zemāks par 0,12 eiro, 
izdevīgākās pozīcijās nostāda 
legāli strādājošos uzkopšanas 
nozares uzņēmumus. 
Uzkopšanas nozarē līdz 80% 
izmaksu veido personāla atal-
gojums un ar to saistītie nodok-
ļi, DB atgādina LPUAA izpild-
direktors Jānis Ozoliņš. Līdz 
ar to jau gadiem nodokļu no-

maksa ir nozares aktuālākais 
jautājums, kura atrisināšana ir, 
kā saka izpilddirektors, «dzīvī-
bas vai nāves jautājums». Taču 
to ir grūti paveikt bez pasū-
tītāju atbalsta, kurš joprojām 
primāri skatās uz pretendentu 
piedāvāto cenu. Gadās, ka pat 
kompānijas, kas sevi pozicio-
nē kā ilgtspējīgas un sociāli 
atbildīgas, iepirkumos izvēlas 
lētāko, nevis saimnieciski iz-
devīgāko piedāvājumu. «Līdz 
šim 90% konkursu izvēles kri-
tērijs bija zemākā cena,» saka 
J. Ozoliņš. Paraugnolikumam 
tas būtu jāmaina, jo tajā tiek 
piedāvāti saimnieciski izdevī-
gākā piedāvājuma vērtēšanas 
kritēriji. 

Grūtības precīzi definēt šos 
vērtēšanas kritērijus ir viens no 
iemesliem, kas kavē saimnie-
ciski izdevīgākā piedāvājuma 
plašu izmantošanu Latvijā, DB 
iepriekš atzinuši dažādu noza-
ru uzņēmumi. Uz to norādīju-
si arī IUB vadītāja Dace Gai-
le, kura uzkopšanas nozares 
uzņēmumus slavē par aktīvu 
iesaistīšanos iepirkumu prob-
lēmu risināšanā. 

Cenas jautājums
Pētot šobrīd izsludinātos kon-
kursus, DB secina, ka daudzi 
pasūtītāji joprojām dod priekš-
roku zemākajai cenai, piemē-
ram, Rīgas Stradiņa universi-
tāte. Tās teju kā izsludinātais 
konkurss, kura prognozētā lī-
gumcena sasniedz 1,5 milj. ei-
ro, varētu kļūt par šā gada lie-
lāko vai vienu no lielākajiem 
iepirkumiem nozarē. Univer-
sitāte meklē telpu un teritori-
ju uzkopšanas pakalpojumu 
sniedzēju uz trim gadiem, iz-
riet no iepirkuma sludinājuma. 
Iepriekš periods bija īsāks – di-
vi gadi –, izriet no IUB infor-
mācijas. 2013. gada konkursā 
uzvarēja SIA Cleanhouse, ku-
ras piedāvātā līgumcena bija 
ap 683 tūkst. eiro (bez PVN). 

Pēc zemākās cenas principa 
uzvarētāju plāno izvēlēties arī 
VSIA Tiesu namu aģentūra, kas 
raugās pēc palīga ārējo teritori-
ju uzkopšanā administratīvajās 
ēkās Rīgā diviem gadiem. Tā-
du taktiku izvēlējusies arī Rī-
gas domei piederošā a/s Rīgas 
Centrāltirgus. Tās konkursā par 
paviljonu koplietošanas telpu 
uzkopšanu pretendentu piedā-
vājumu iesniegšana jau beigu-
sies, paredzētā līgumcena ir 105 
tūkst. eiro (bez PVN). Līgumu 
ar uzvarētāju paredzēts slēgt uz 
laiku līdz nākamā gada beigām, 
izriet no IUB mājaslapā pieeja-
mās informācijas. Konkursā 
par Centrāltirgus un Vidzemes 
tirgus teritoriju un telpu uzkop-
šanu uzvarējusī SIA Tehne gada 
sākumā izvēlēta pēc saimnie-
ciski izdevīgākā piedāvājuma, 
liecina IUB informācija. Kon-
kursā piedāvātā līgumcena ir 
170 tūkst. eiro (bez PVN). 
To, ka zemākā cena darbojas, 
apliecina arī šogad jau noslē-
gušies konkursi, piemēram, 
par Latvijas Universitātes tel-
pu un grāmatu krātuvju uzkop-
šanu un informācijas resursu 
atputekļošanu. Tajā uzvarēja 
SIA Max Shine un SIA Cle-
an R, apņemoties darbus veikt 

Uzkopšanas nozarē līdz 80% izmaksu veido personāla atalgojums un ar to saistītie nodokļi.
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«Ir sagaidāmas cenu izmaiņas, jo piegādātāji jau tagad ir paziņojuši par cenu kāpumu apmēram 5% robežās 
atsevišķu preču segmentos. Pakalpojuma cenu ietekmē arī darbaspēka izmaksu pieaugums,» stāsta SIA LiiR 
Latvia biznesa attīstības vadītāja Velga Kopce.

Aktīvākie uzkopšanas un apsaimniekošanas uzņēmumi
Uzņēmums Darbības veids Maksājumi valsts  T.sk. IIN T.sk. Valsts Vidējais 
   budžetā  (tūkst. eiro) sociālās  darbinieku 
   (tūkst. eiro)  apdrošināšanas  skaits, t.sk. 
     obligātās iemaksas  pašnodar- 
     (tūkst. eiro) binātie
Clean R cits* 4392.6 844.6 1670.4 1090
Cleanhouse uzkopšana, apsaimniekošana 1652.0 369.9 723.6 684
SOL Latvia uzkopšana, apsaimniekošana 1386.7 287.1 567.5 580
Impel Serviks uzkopšana, apsaimniekošana 1053.3 236.8 479.1 621
RBSSKALS Serviss uzkopšana, apsaimniekošana 885.4 198.6 374.3 255
Cander Serviss uzkopšana, apsaimniekošana 709.5 127.8 247.7 94
P.Dussmann uzkopšana 700.6 113.4 234.4 252
Hausmaster cits** 676.7 171.0 257.5 154
Hagberg uzkopšana 380.6 88.2 182.2 121
Tehhe uzkopšana, apsaimniekošana 367.6 70.8 127.8 95
Info Serviss uzkopšana, apsaimniekošana 319.9 67.8 139.3 144
Alviri uzkopšana 203.1 43.8 81.0 71
Jumis HB uzkopšana, apsaimniekošana***   175.3 30.0 73.1 95
Tīrības centrs uzkopšana 167.5 1.7 5.6 13
BPS uzkopšana 129.3 32.5 60.4 68
Ritms L uzkopšana 123.9 26.5 50.1 14
Liir Latvia uzkopšana 94.9 24.5 31.9 87
BCS uzkopšana 76.7 14.4 26.8 33
Max Shine uzkopšana 71.2 5.0 14.2 28
Astra Group uzkopšana 68.0 8.0 9.7 7
Baltcleaner uzkopšana 59.5 6.0 13.7 9
Ricordi uzkopšana 52.8 12.6 23.0 27
Sea Services uzkopšana 38.7 4.7 11.1 30
Green Lemon uzkopšana 31.5 8.0 13.8 31
El Services uzkopšana 16.4 4.9 8.4 17
Polleo Global uzkopšana 5.2 1.7 2.7 10
MA Serviss uzkopšana 2.1 0.5 1.0 2
Salacgrīva Shipping  
agency uzkopšana 0.1 0.6 1.4 2
*27% apgrozījuma (2013.g.) uzkopšanas nozarē; pamatdarbība – atkritumu bizness
**daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs
*** uzņēmums nodarbojas arī ar inženiertehnisko sistēmu montāžu
AVOTS: LPUAA, VID

UZKOPŠANAS BIZNESS 

Iepirkumi – ceļā 
uz sakārtošanos

par vairāk nekā 151 tūkst. eiro 
(bez PVN). Arī Latvijas Ban-
kas konkursā par centrālās 
ēkas un tai pretim esošā nama 
telpu un teritorijas uzkopša-
nu, tostarp jumtu tīrīšanu un 
sniega izvešanu, kurā uzvarē-
ja SIA Cleanhouse, izvēle kri-
ta uz zemāko cenu. Kompānija 
piedāvāja darbus no šā gada 1. 
aprīļa līdz 2018. gada 31. mar-
tam veikt par vairāk nekā 443 
tūkst. eiro. Arī Nodrošināju-
ma valsts aģentūra turas pie 
pārbaudītām vērtībām – ze-
mākās cenas. Šopavasar no-
slēdzies konkurss par telpu un 
teritorijas uzkopšanas darbiem 
aģentūras nekustamo īpašumu 
objektos Ludzā un Daugavpilī. 
Pie iespējas veikt darbus Ludzā 
tika SIA Impel Serviks, piedā-
vātā līgumcena – 271,3 tūkst. 
eiro (bez PVN), bet Daugavpi-
lī – SIA Clean R, piedāvātā lī-
gumcena teju 381,8 tūkst. eiro 
(bez PVN). 
Valsts zemes dienests, kas 
meklē biroju telpu un terito-
rijas uzkopšanas pakalpoju-
mu sniedzēju uz trim gadiem, 
solās ņemt vērā saimnieciski 
izdevīgāko principu. Paredza-
mā līgumcena ir 524 tūkst. eiro 
(bez PVN), izriet no informā-

cijas IUB mājaslapā. Savukārt 
Sociālās integrācijas valsts 
aģentūra to jau gada sākumā 
izdarījusi – 332,4 tūkst. ei-
ro (bez PVN) vērta konkursa 
uzvarētājs izvēlēts, ievērojot 
saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu. Konkursā uzva-
rēja SIA Info serviss, uzkopša-
nas darbi jāveic divus gadus.
Jāņem gan vērā, ka paraugnoli-
kums izsludināts vien šā gada 
sākumā, līdz ar to daudzi uz-
ņēmumi, kas savlaicīgi izstrā-
dājuši konkursa dokumentāci-
ju, jaunos ieteikumus vēl nav 
paguvuši aprobēt. Objektīvi 
vērtēt, cik daudz uzņēmumu 
pieturas pie ieteikumiem, va-
rēs vērtēt pēc kāda laika, J. 
Ozoliņš cer uz pozitīvām iz-
maiņām. 

Netur līdzi 
Šogad izsludinātie lielākie uz-
kopšanas pakalpojumu iepir-
kumi pēc prognozējamajām 
un piedāvātajām līgumcenām 
netur līdzi pagājušā gada kon-
kursiem. Starp lielākajiem pēr-
nā gada konkursiem jāmin a/s 
Latvenergo 5,8 milj. eiro (bez 
PVN) iepirkumu telpu un te-
ritorijas uzkopšanas un uztu-
rēšanas pakalpojumiem a/s 

Latvenergo, a/s Latvijas elek-
triskie tīkli un a/s Sadales tīkls 
uz trim gadiem un SIA Rīgas 
Austrumu klīniskā universitā-
tes slimnīca 4,6 milj. eiro (bez 
PVN) konkurss telpu uzkopša-
nas pakalpojumu nodrošināša-
nai. Pirmajā uzvarēja SIA SOL 
Latvia un SIA Hagberg, otra-
jā – SIA RBSSKALS Serviss, 
liecina IUB. RBSSKALS Ser-
viss pērn uzvarējis arī valsts 
a/s Valsts nekustamie īpašumi 
konkursā par telpu uzkopšanu 
jaunajā VID ēkā trim gadiem. 
Piedāvātā līgumcena bija 925 
tūkst. eiro. Vērienīgs pērn bija 
arī Nodrošinājuma valsts aģen-
tūras konkurss par uzkopšanu 
Rīgas reģionā esošajos īpa-
šuma objektos, kurā uzvarēja 
SIA Info Serviss, piedāvājot 
darbus trīs gadus veikt par teju 
1,3 milj. eiro (bez PVN). 

Palielināt ietekmi 
Slēdzot ilgtermiņa līgumus, ir 
sarežģīti panākt līgumcenas 
pārskatīšanu, ja mainās, pie-
mēram, minimālā alga valstī, 
DB saka J. Ozoliņš. «Divu ga-
du laikā izmaksas pieaugušas 
par 25%,» viņš uzsver. Ar pa-
raugnolikumu iecerēts panākt 
– ja valstī noteiktais minimā-

lās darba samaksas apmērs 
tiek paaugstināts vairāk par 
5%, darbu veicējs ir tiesīgs 
paaugstināt ikmēneša mak-
su par sniegtajiem pakalpoju-
miem proporcionāli darbaspē-
ka izmaksu pieaugumam, kā 
arī līgumslēdzēji var pārskatīt 
nolīgtās cenas sakarā ar dar-
ba ņēmējiem saistīto nodokļu 
izmaiņām. 
Paraugnolikums publicēts IUB 
mājaslapā, tomēr tam ir tikai 
ieteikuma raksturs. Tādēļ kopā 
ar Finanšu ministriju iecerēts 
izsūtīt vēstuli visiem publis-
kā sektora iepircējiem, aicinot 
izmantot paraugnolikumu un 
skaidrojot, kādēļ tas ir svarīgi. 
Arī IUB metodoloģijas nodaļa 
sekos līdzi, lai lielajos iepirku-
mos tiktu izmantoti paraugno-
likuma ieteikumi, tādējādi vei-
cinot, lai valsts saņem nodok-
ļus, bet pasūtītājs – izpildītu 
darbu, stāsta J. Ozoliņš. Viņš 
arī piebilst, ka pasūtītāji rei-
zēm nemaz nesaprot, ko pērk 
un vai izpildītais darbs atbilst 
konkursa nolikumā un līgumā 
definētajām prasībām. Tādēļ 
reizi gadā LPUAA plāno apse-
kot lielos objektus, pārbaudot 
tajos veikto darbu atbilstību. 

Lāsma Vaivare 

Pasūtītāji 
joprojām primāri 
skatās uz 

piedāvāto cenu. Pat 
kompānijas, kas sevi 
pozicionē kā ilgtspējīgas, 
iepirkumos izvēlas lētāko, 
nevis saimnieciski 
izdevīgāko piedāvājumu.   

Jānis Ozoliņš, Latvijas Profesionālās 
uzkopšanas un apsaimniekošanas 
asociācijas  izpilddirektors.


