
jautājums, vai uzņēmēji pēc aplokšņu algu 
likvidēšanas paliktu tikpat konkurētspējīgi 
zemākās cenas un neskaidri definēto iepir-
kumu situācijā, nav atbildams. Ja visi par to 
vienotos un pildītu apņemšanos, daudziem 
iepirkumiem par zemāko cenu būtu jāpa-
liek neīstenotiem, jo, strādājot tikai un vie-
nīgi baltajā zonā, tos faktiski nemaz neva-
rētu veikt par to cenu, kuru vēlētos pasūtī-
tājs. Tā nu ēnu ekonomika un iepirkumi 
par zemāko cenu kā divas čūskas rij viena 
otras asti, un neviens šo mezglu nespēj at-
šķetināt. Taču šīs nav vienīgās riska zonas 
būvniecības nozarē.

BŪVNIEKI ARĪ IR PARTIJU 
SPONSORI – VAI TAS KAUT KĀDĀ 
MĒRĀ IETEKMĒ PASŪTĪJUMU 
DABŪŠANU KONKRĒTĀS 
PAŠVALDĪBĀS?
Liene Gātere, «Sabiedrība par atklā-
tību – Delna» direktora pienākumu iz-
pildītāja: «Problēma, iespējams, pastāv, lai 
gan neesam to pētījuši kādā atsevišķā pētī-
jumā, taču pie mums vērsušies trauksmes 
cēlēji. Problēmai ir divi aspekti. Pirmkārt, 
tas ir Latvijas politisko partiju finansēšanas 

modelis, kas paredz apjomīgu privāto fi-
nanšu līdzekļu resursu investīcijas partiju 
kasēs, līdzi nesot ietekmi un zināmu noteik-
šanu. Arī vairākums partiju līdz šim Saeimā 
nav atbalstījušas lielāku valsts finansējumu. 
Saeimā pieņemts likums, kas paredz iespēju 
ziedot partijai tikai 30 procentus personas 
gada ienākuma apjoma. Otrs riska faktors 
ir apjomīgie būvniecības projekti ar atbilstoši 
apjomīgu finansējumu, kas vienmēr līdzi 
velk politisko ietekmi.

Būvvaldēs kopumā ir augsti korupcijas 
riski, pirmkārt, darba organizācijas dēļ, otr-
kārt, funkciju dēļ  – tās veic būvdarbu kon-
troli, izsniedz būvatļaujas, pieņem būves eks-
pluatācijā un tamlīdzīgi. Kukuli vai citu lab-
vēlību būvvaldes darbiniekiem var piedāvāt, 
piemēram, lai dabūtu būvatļauju vai panāktu 
izdevīgākus apbūves noteikumus. Lielie paš-
valdību būvniecības iepirkumi ir jāpiemin 
būvvalžu kontekstā, jo arī tie rada korupcijas 
riskus. Viena no iepirkumu problēmām ir 
faktiskie interešu konflikti pašvaldībās, jo 
rodas situācijas, kurās darbinieks uzrauga 
procesu, kur pats gūst finansiālu labumu. Uz 
interešu konfliktiem norādīja arī būvniecības 
uzņēmēji, kas piedalījās «Sabiedrības par at-
klātību  – Delna» 2017.  g. pētījumā. No 
2014.  gada ir atjaunots valsts kontroles ele-
ments pār būvvaldēm  – Būvniecības valsts 
kontroles birojs  ‒, taču Latvijas problēma ir 
tā, ka mums ir liels pašvaldību skaits  (119), 
un dažas no tām ir ļoti mazas, līdz ar to tās ir 
grūti uzraudzīt, un dažās no tām ir maz dar-
binieku (tas arī palielina riskus).»

PASŪTĪJUMU IEGŪŠANA UN 
ATKLĀTIE RISKI
Jānis Veide, «Sabiedrības par atklā-
tību  – Delna» jurists: «Trauksmes cēlējs 
pirms zināma laika norādīja uz kādu gadī-
jumu Jēkabpilī, kur liela apjoma būvnie-
cības projekts  – ģimnāzijas stadiona re-
konstrukcija  – no pašvaldības puses bez 
atsevišķi izsludināta iepirkuma par būv-
niecības veikšanu tika nodots īstenošanai 
pašvaldībai piesaistītai SIA, kuras pamat-
darbība vēsturiski nav bijusi saistīta ar 
būvniecības pakalpojumu sniegšanu. Daļu 
projekta izmaksu sedz Latvijas Futbola fe-
derācija, daļu – Jēkabpils pašvaldība. Iepir-
kumu uzraudzības birojs pēc «Sabiedrības 
par atklātību – Delna» iesnieguma šajā jau-
tājumā sācis administratīvo pārbaudi. Sva-
rīgi būtu, ka šāda prakse tiek izskausta 

S askaņā ar «Sabiedrības par atklā-
tību  – Delna» sniegto informā-
ciju, kas iegūta pētījumā par ēnu 

ekonomiku būvniecības nozarē, būvnie-
cības nozares pārstāvji ir noguruši no ēnu 
ekonomikas un arī korupcijas risku radītās 
ietekmes. Uzņēmumu vadītāji labprāt dzī-
votu mierīgi un kārtīgi, maksātu visus no-
dokļus un priecātos par sakārtotu būvnie-
cības nozares vidi. Taču ir skaidra kāda at-
ziņa – dzīvojot vilku barā, jākauc vien līdzi 
kā vilkam, citādi parādās papildu risks, kas 
nozīmē palikšanu bez pasūtījumiem, tāpēc 
labā griba kaut ko mainīt truli iestieg šajā 
atziņā. Vai būvniecības nozare ir spējīga 
pašattīrīties? 2017. gadā par ēnu ekonomiku 
«Delna» ir veikusi divus pētījumus, kuros 
piedalījušies būvniecības nozares pārstāvji, 
atbildot uz jautājumiem. Būtu jauki, ja lielie 
būvnieki, kurus apvieno Latvijas Būvuzņē-
mēju partnerība, skaļi paziņotu un īstenotu 
labas gribas politiku, pilnībā izslēdzot ap-
lokšņu algu izmaksas no ikdienā veicama-
jiem pienākumiem. To, ka tiek maksātas 
aplokšņu algas, apliecina ne jau uzņēmumu 
vadītāji, bet daži aptaujāti vidējā un zemākā 
ranga uzņēmumu darbinieki. Lai gan 
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pilnībā, jo tā kropļo tirgu un mazina jau tā 
niecīgo konkurenci būvniecības jomā.

Jā, iespējams, korelācija starp partijām 
un būvniekiem pastāv, bet šobrīd nav 
veikti pētījumi par konkrētiem gadīju-
miem. Aizdomas bijušas vienmēr, dažu 
pašvaldību līmenī saskatāmas pat kon-
krētas aprises. Arī paši būvnieki šo pro-
blēmu piemin, diemžēl ir ar mieru izteik-
ties tikai anonīmi.»

VĒRIENĪGĀ SKANSTES TRAMVAJA 
LĪNIJAS INFRASTRUKTŪRAS 
ATTĪSTĪBA – BEZ IZŠĶĒRDĒŠANAS 
UN KORUPCIJAS RISKIEM
Jānis Veide: «Eiropas komisijas finansētā 
integritātes pakta projekta ietvaros mēs īs-
tenojam Rīgas tramvaju infrastruktūras 
attīstības projekta jeb tautā dēvētā Skanstes 
tramvaja līnijas projekta uzraudzību. 
Mērķis ir uzraudzīt un kontrolēt EK fondu 
lietderīgu izmantojumu, novēršot izšķērdē-
šanas riskus, meklēt labākos un efektīvākos 
līdzekļu apguves instrumentus. Līdzīgas 
projektu uzraudzības tiek īstenotas 11  ES 
valstīs, aptverot 17 dažādus apjomīgus pro-
jektus. Uzraudzība tiek finansēta neatkarīgi 

no projekta ieviesējiem. Rīgas tramvaju in-
frastruktūras attīstības projekta apjoms ir 
krietni vērienīgāks, salīdzinot ar to, kā tas 
izskan sabiedrībā ar mediju starpniecību. 
Projekts paredz gan apakšstacijas izbūvi, 
gan vairāku jaunu tramvaju iegādi, gan 
veco sliežu līniju pārbūvi un arī atsevišķās, 
uz Skansti vedošās tramvaja līnijas izbūvi. 
Mūsu uzdevums ir parūpēties par to, lai visi 
dokumenti būtu kārtībā, mums ir tiesības 
pieprasīt visu uz projektu attiecināmo in-
formāciju, iepazīties ar dokumentiem, to-
starp ar komercnoslēpumu un apakšuzņē-
mēju dokumentiem. Šādas tiesības mums 
deleģējusi Eiropas komisija un valsts, ie-
kļaujot atsevišķu sadaļu par mūsu veikto 
uzraudzību līgumā starp valsti un Rīgas 
satiksmi. Skanstes tramvaja projektā tiek 
īstenots sākuma posms, noslēdzies būvpro-
jekta izstrādes iepirkums (šobrīd notiek ie-
sniegto piedāvājumu izvērtēšana). Jāpiebilst, 
ka 2017.  gada sākumā IUB šo iepirkumu 
apturēja, jo «Sabiedrībai par atklātību  – 
Delna» bija radušās aizdomas par iespē-
jamu negodīgu komercpraksi  – apzinātu 
konkurences samazināšanu ar mākslīgi 
sašaurinātiem iepirkuma nosacījumiem.

Integritātes pakti ir salīdzinoši labi zi-
nāms instruments, kas paredz neatkarīgu 
monitoringu apjomīgu projektu īsteno-
šanā. Itālijā, piemēram, tas ir iestrādāts li-
kumu aktos.»

PĒTĪJUMS PAR ĒNU 
EKONOMIKU – REZULTĀTI 
UN SECINĀJUMI
«Sabiedrības par atklātību – Delna» veiktā 
pētījuma rezultāti par ēnu ekonomikas 
īpatsvaru būvniecībā nav glaimojoši no-
zarei. Nozare pat atzīstas «otkatu» pastāvē-
šanā, kad zināma daļa iegūtā pasūtījuma 
tāmes jāsamaksā atpakaļ pasūtītājam  – 
valsts iestādei vai pašvaldībai. Jānorāda, ka 
«Sabiedrība par atklātību – Delna» identi-
ficēja, ka pamatā problēma pašvaldību ie-
pirkumos ir ar apakšuzņēmējiem, kuru 
nodokļu un sociālo iemaksu maksājumus 
pašvaldības nepārbauda, jo to neparedz 
likums . Līdz ar to apakšuzņēmēji iz-
vairās  no nodokļu maksāšanas un iz-
manto  aplokšņu algas. Tā kā 88% aktīvo 
būvuzņēmumu Latvijā ir mazie un vidējie 
ar 0‒90  darbiniekiem, «Sabiedrība par 
atklātību   – Delna» pētījumā fokusējās 



uzņēmumu sociālo iemaksu apjoms ir divas 
vai trīs reizes mazāks.

Līdz šim valsts neko īpaši nebija darī-
jusi, lai mazinātu ēnu ekonomikas īpat-
svaru būvniecības nozarē, tagad tiek sperti 
pirmie mazie solīši, kuru efektu varēsim 
izmērīt pēc kāda laika. Nozarei jādod laiks 
sakārtoties, valsts iestādēm  ‒ īstenot iece-
rētos pasākumus ēnu ekonomikas mazinā-
šanai un godīgas konkurences veicinā-
šanai. Viens priekšnoteikums ir efektīvs 
KNAB un arī VID darbs, nākot pretī un 
nodrošinot labu servisu uzņēmumiem, kas 
sadarbojas, bet bargi sodot tos, kas krāpjas. 
Otrs priekšnoteikums ir solidārās atbil-
dības ieviešana un nodrošināšana par 
apakšuzņēmēju ķēdi un to nomaksātajiem 
nodokļiem. Ja būs dialogs, politiskais un 
valsts iestāžu atbalsts, pēc pāris gadiem va-
rētu būt progress.»

Tikpat svarīgi, lai pašvaldībās būtu 
pretkorupcijas plāni un ziņošanas mehā-
nismi, kas nodrošina anonimitāti, lai uzņē-
mēji vairāk iesaistītos ziņošanā. 
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Liene Gātere, 
«Sabiedrības  par 
atklātību – Delna»  
direktora p.i., 
strādā kopš 
2016. gada maija 

un seko Saeimas darbam, lielākais pro-
jekts: «Valsts sagrābšanas pazīmju ana-
līze: Latvijas gadījums». Iepriekš organi-
zācijā «Centrs Marta» strādāja ar cilvēku 
tirdzniecības mazināšanas un sieviešu 
tiesību jautājumiem. Ieguvusi maģistra 
grādu politikas zinātnē.

Jānis Veide, 
«Sabiedrības  par 
atklātību – Delna» 
jurists, strādā 
kopš 2015. gada 
oktobra, veic inte-

rešu aizstāvību un vada projektu «Inte-
gritātes pakts – ES fondu uzraudzība», 
kurā uzrauga Rīgas satiksmes īstenotā 
projekta «Rīgas tramvaju infrastruk-
tūras attīstība» iepirkumu procedūru. 
Strādājis Valsts Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienestā kā jurists un 
Saeimā kā deputāta palīgs. Ieguvis ba-
kalaura grādu tiesību zinātnēs. 

uz  tiem. 83% pētījuma respondentu bija 
apakšuzņēmēji.

Latvija nav nekāds izņēmums, līdzīga 
situācija ir Eiropā un Skandināvijā, atšķi-
rības meklējamas procentuālajā dau-
dzumā – kāds ir aplokšņu algu apjoms, cik 
jāmaksā par labvēlīgu iznākumu pasūtī-
juma iegūšanā  u.c. Par bubuli tiek uzska-
tīts iepirkumu vērtēšanā izmantotais ze-
mākās cenas princips, lai gan vēlētos teikt, 
ka iemesls tomēr meklējams citur. Ze-
mākās cenas princips ir lieliski piemēro-
jams, ja detalizēti un precīzi tiek definēti 
noteikumi iepirkumā, nosakot kvalitātes 
prasības un tehniskos parametrus. Taču 
lielākajā daļā iepirkumu noteikumi ir ap-
tuveni, piedāvājumi līdz ar to atbilstoši ap-
tuveni un nekonkrēti – tiek piedāvāts veikt 
kaut ko par kaut kādu zemu cenu. Tā ir 
nekompetence, kas attiecināma uz pasūtī-
tāju un piedāvājuma iesniedzēju. Turklāt 
atsevišķas būvkompānijas berzē rokas par 
nekonkrētajiem iepirkuma nosacījumiem, 
jo ir iemanījušās dabūt par katru cenu pa-
sūtījumu un pēc tam piestādīt pasūtītājam 
vairumā rēķinus par papildu darbiem.»

Liene Gātere: «Mūsu veiktajā pētījumā 
esam konstatējuši, ka ēnu ekonomikas īpat-
svars būvniecības nozarē ir 40%, tas ir augsts 
rādītājs, salīdzinot ar valsti kopumā, kur šis 
rādītājs ir 20% (Arņa Saukas 2016. g. dati no 
SSE Riga Ēnu ekonomikas indeksa). 90% pē-
tījumā aptaujāto būvnieku piekrita, ka viena 
no galvenajām problēmām ir vērtēšanas kri-
tēriji publiskajos iepirkumos, ko nosaka ze-
mākā cena. Nereti rodas pamatots jautājums, 
ko iespējams veikt par nepamatoti zemu 
cenu kāda konkrēta pasūtījuma realizācijā? 
Vai slikti apmaksāts darbs var būt kvalita-
tīvs? Tajā pašā laikā 90% respondentu sū-
dzējās, ka prasības iepirkumos ir noteiktas 

nesamērīgi augstas, dažreiz pārspīlētas, kas 
izpildi padara neiespējamu un apgrūtina 
mazo un vidējo uzņēmumu dalību iepir-
kumos. Kvalitātes priekšnosacījumi ir ne-
skaidri – piesakoties konkursam, būvniekam 
ir grūti saprast, kas no viņa īsti tiek prasīts. 
Mazākās pašvaldības bieži nevar garantēt 
pietiekamas zināšanas un pieredzi iepirkuma 
noteikumu izveidei, it īpaši lieliem projek-
tiem, un tas noved pie zemas kvalitātes iepir-
kumiem. Vēl viena problēma ir sašaurinātie 
iepirkumi, kuros iestrādātās prasības skaidri 
norāda, ka iepirkums rakstīts kādai kon-
krētai kompānijai, un citām kompānijām 
nav iespējams iepirkumam kvalificēties. 
Viens piemērs ir iepirkums bruģēta ceļa re-
konstrukcijai, kurā pašvaldība prasīja ie-
priekšēju pieredzi darbā ar melnas krāsas 
bruģakmeņiem. Kāpēc svarīgi, ka kandidāts 
strādājis ar vienas konkrētas krāsas akme-
ņiem? Jo tas var būt veids, kā panākt, ka no-
teikta kompānija uzvar iepirkumā. 60% pē-
tījumā aptaujāto atzīst aplokšņu algu pastā-
vēšanu nozarē, kas ļauj uzņēmumam veik-
smīgi darboties būvniecības tirgū (Arņa 
Saukas 2016. g. dati no SSE Riga Ēnu ekono-
mikas indeksa). Ja ir vēlme pretendēt uz ie-
pirkumiem par zemāko cenu, jāspēlē pēc 
ēnu ekonomikas noteikumiem. Aiz ģenerāl-
uzņēmējiem stiepjas garas apakšuzņēmēju 
ķēdes bez pienācīgas uzraudzības, tāpat tiek 
nesti «otkati» uz iestādēm, kur iegūts pasūtī-
jums  – tas tika pieminēts atsevišķās uzņē-
mēju intervijās. Nozare ir nogurusi no šīs 
situācijas un vēlētos strādāt godīgi, ir sajū-
tama vēlme kaut ko mainīt, ir iniciatīvas. To, 
vai uzņēmums maksā aplokšņu algas un no-
darbina nelegālos darbiniekus, iespējams iz-
skaitļot pēc veiktajām sociālajām iemaksām. 
Tirgū ir tikai pāris līderu, kas tiešām izceļas 
ar veikto sociālo iemaksu apjomu, viens no 
tiem uzņēmums «Cemex», pārējo top 
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