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Projekts un metodoloģija 
 

Šis ir projekta Uzņēmumu iesaiste cīņā pret korupciju un nodokļu nemaksāšanu gala ziņojums. 
Šo projektu finansēja Ziemeļvalstu Ministru Padome un trīs partnerorganizācijas: 
Transparency International Latvia (Delna, uzņemošā organizācija), Transparency International 
Finland un BEROC, pētniecības institūts no Minskas, Baltkrievijas. Uzdevums ir iesaistīt 
uzņēmējus cīņā pret korupciju un nodokļus nemaksāšanu, uzsvars likts uz pašvaldību 
būvniecības iepirkumiem Latvijā, Baltkrievijā un Somijā. 

 
Izmantotā pētījuma metode balstīta uz mikrolīmeņa novērojumiem, tādiem kā aptaujas un 
intervijas, kas ļauj kvalitatīvi analizēt korupcijas un nodokļu nemaksāšanas efektus publiskajos 
iepirkumos Latvijā, Somijā un Baltkrievijā. Šī metode ir pamatota pieņemot, ka uzņēmumu 
vadītājiem un darbiniekiem vislabāk būtu jāzina nereģistrētas uzņēmējdarbības apjomi, jo tie 
darbojas attiecīgajā nozarē, pārzin savus konkurentus un paši sniedz nodokļu atskaites. Ar 
rūpīgi izstrādātu aptauju un interviju palīdzību šī metode ļauj tieši no uzņēmējiem un 
vadītājiem iegūt ziņas par pašreizējo stāvokli publiskā iepirkuma procedūrās un ar to 
saistītajām problēmām. 

 
Projekta struktūra nosaka, ka pētījums ir empīrisks (intervijas), starptautisks, salīdzinošs un 
praktisks (praktiskās nodarbības un konferences). Projekta gaitā atklāti jauni korupcijas un 
nodokļu nemaksāšanas iemesli, kas ļauj izstrādāt rekomendācijas attiecīgām nacionālajām 
institūcijām. Tāpat pētījumā salīdzinātas dažādas politikas, prakses un uzņēmēju pieredzes 
publisko iepirkumu jomā visās trijās valstīs, tas ļauj izmantot labāko praksi. 

 
Pētījuma galvenā komponente ir 30 uzņēmēju un vadītāju aptaujas, kuri strādā būvniecības 
nozarē, bijuši iesaistīti pašvaldību iepirkumos Latvijā, 527 aptaujas pēc Likerta skalas tika 
veiktas Somijā un 50 Baltkrievijā. Aptaujās uzņēmumu vadītājiem tikai uzdoti detalizēti 
jautājumi par uzņēmēju piedalīšanos pašvaldību iepirkumos - cik bieži viņi piedalījušies, kāda 
bijusi pieredze, kādas problēmas radušās un vai viņi manījuši kādas konkurenci ierobežojošu 
iepirkuma noteikumus vai darbības. 

 

1. Latvija 
 

1.1. Pašvaldības 
 

Latvijā ir 119 pašvaldības, 110 no tām ir novadi, 9 ir pilsētas. Kā redzams Latvijas kartē (1. 
Tabula), pašvaldības Latvijā ir visai sadrumstalotas. Bieži mazākajās pašvaldībās trūkst cilvēku 
resursu un zināšanu (sk. sadaļu “Atklājumi”), lai nodrošinātu pietiekoši kvalitatīvu iepirkuma 
procesu. It īpaši, ja viņiem nav iepriekš bijusi pieredze šāda veida iepirkumos. Papildus tam, 
mazas un sadrumstalotas pašvaldības ir grūtāk uzraudzīt un nodrošināt atbilstību 
administratīvajiem noteikumiem. Tādējādi grūtāk novērst korupciju un interešu konfliktus. 



 

 

1. tabula. Latvijas karte ar municipālo dalījumu 
 
 

1.2. Ēnu ekonomikas un korupcijas tendences Latvijā. 
 

Saskaņā ar jaunāko pētījumu “Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstī. 2009 - 2016” (Putniņš 

un Sauka, 2017), ēnu ekonomikas līmenis 2016. gadā bija 20,3 %, kas ir par 1% mazāks nekā 

2015. gadā. Kaut arī ēnu ekonomikas līmenis Latvijā ir samazinājies, jāatzīst, ka ēnu ekonomika 

vēl aizvien ir galvenā problēma, kas samazina valsts budžeta ieņēmumus un pastiprina 

nevienlīdzību. Līdzīgi jaunākais Korupcijas uztveres indekss Latvijā kopš pagājušā gada 

palielinājies par 2 punktiem un tagad ir 57 punkti.  Kaut arī šis rādītājs ir uzlabojies kopīgajā 

rangu tabulā, Latvija zaudējusi 4 vietas, kas uzrāda stagnāciju cīņā pret korupciju. 
 

 

2. tabula.  Ēnu ekonomikas līmenis Latvijā, Somijā un Baltkrievijā kā % no IKP (Avots: 

 Putniņš un Sauka, Šneiders, Baltkrievijas Centrālā Banka) 
 

Jaunākais pētījums par būvniecības nozari Latvijā rāda, ka ēnu ekonomikas līmenis šajā nozarē 

ir apmēram 40% (3. tabula) no IKP, kas, salīdzinājumā ar citiem ekonomikas sektoriem, ir 

visaugstākais līmenis.  Kamēr atkarībā no izmantotās metodoloģijas ēnu ekonomikas līmenis 

citu pētījumu ziņojumos svārstās, visi ir vienisprātis, ka neuzrādītā peļņa, nereģistrētie 

darbinieki, un aplokšņu algas ir liela problēma celtniecībā, kas padara šo ekonomikas sektoru 

vairāk pakļautu korupcijai un negodīgai konkurencei. Tāpat vienprātīgi tiek uzskatīts, ka 

korupcija un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir ar privāto sektoru saistītas problēmas. 
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Tomēr 90% respondentu norādīja, ka korupcija un ēnu darbības ir problēmas arī publiskajos 

iepirkumos. Kas ir galvenie korupcijas un ēnu ekonomikas veicinātāji, un kā risināt šīs 

problēmas? 
 
 
 
 

 

   

  

  

    

         

      

      

      

 
 
 

 
3. tabula. Ēnu ekonomikas līmenis pa sektoriem (avots: Sauka, 2016) 

 

 

1.3.  Jēkabpils pašvaldības gadījums: potenciāla korupcija iepirkumā 
 

Projekta laikā ar Sabiedrība par atklātību – Delna (Delna) sazinājās kāds Jēkabpils pašvaldības 

darbinieks un informēja par potenciāli interešu konfliktu un korupcijas risku iepirkumā saistībā 

ar stadiona celtniecību netālu no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas. 

2016. gada rudenī Jēkabpils pašvaldības padome nolēma ņemt aizdevumu stadiona 

rekonstrukcijai, izmaksas bija aprēķinātas vairāk nekā 1 miljons eiro. Netika veiktas nekādas 

iepirkuma darbības saistībā ar stadiona rekonstrukciju, nebija arī pašvaldība padomes 

lēmuma. Padomes priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs uzticēja celtniecību veikt sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību (SIA) “Jēkabpils pakalpojumi”, kas 100% pieder Jēkabpils pašvaldībai. SIA 

“Jēkabpils pakalpojumi” nodarbošanās ir atkritumu apsaimniekošana, tagad viņiem tiek 

uzticēts izsludināt iepirkuma konkursu specifisku rekonstrukcijas darbu veikšanai. Tajā 

uzvarēja padomes priekšsēdētāja partijas biedra Māra Dimanta uzņēmums “Jēkabpils PMK”. 

Kad Delna uzzināja par šo gadījumu, tā nosūtīja pieprasījumu Iepirkumu uzraudzības birojam 

(IUB), lūdzot izmeklēt šo gadījumu un, ja atklātos nelikumības, izmantot administratīvās 

sodīšanas iespēju. 2017. gada 16. martā IUB uzsāka administratīvo lietu, kas vēl aizvien 

turpinās. Pateicoties Delnas iniciatīvai, 21. maijā Jēkabpils stadiona rekonstrukcijas lieta un 

iepirkuma pārkāpumi tika atspoguļoti izmeklējošās žurnālistikas žanra raidījumā “De Facto”, 

kas radīja lielu rezonansi sabiedrībā. 

Šis gadījums ne tikai skaidri ilustrē pašvaldību būvniecības iepirkumos esošos interešu 

konfliktus un korupciju, tas ir arī lielisks piemērs tam,  

Ēnu ekonomikas īpatsvars 

Vairumtirdzniecība Mazumtirdzniecība Pakalpojumi 



kā savlaicīga ziņošana var atklāt blēdību un ierosināt objektīvu izmeklēšanu ar potenciālu sodu 

iznākumā. Tādējādi ziņošana ir mehānisms, kas būtu visādi jāveicina un jābalsta, lai uzlabotu 

procesu caurskatāmību un nepieļautu korupciju. 

 

 
1.4. Būvniecības sektora īpatnības un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas 

 

Kamēr interešu konflikti rada problēmas pašvaldību būvniecības iepirkumos, tiem nav 

redzamas saistības ar ēnu darbībām. Viens no projekta laikā radītajiem secinājumiem - 

celtniecība, it īpaši liela mēroga būvniecības projekti, dažu specifisku būvniecības darbu dēļ 

rada garas apakšuzņēmēju ķēdes bez pienācīga uzraudzības. Tas noved pie apakšuzņēmēju 

izvairīšanās no nodokļu maksāšanas šādu ķēžu beigās. 

Latvijas likumdošana paredz, ka līgumu slēdzošā pašvaldība, izvērtējot iespējamos būvniecības 

uzņēmumus iepirkuma konkursam, ņem vērā tikai ģenerāluzņēmēja sociālos apdrošināšanu 

un nodokļu maksājumus. Ja ģenerāluzņēmēja nodokļu parāds irt EUR 150, tas automātiski 

nevar piedalīties iepirkumā. Tomēr tas neatteicas uz apakšuzņēmējiem, kuru nodokļu un 

sociālo iemaksu maksājumi netiek uzraudzīti vispār, rezultātā viņi nekautrējoties izvairās no 

nodokļu maksāšanas un izmanto aplokšņu algas. Izvērtējot iepirkuma kandidātus, pašvaldības 

līgumslēdzējiem būtu jābūt atbildīgiem par apakšuzņēmumiem, ar kuriem ģenerāluzņēmējs 

plāno strādāt. Jānoskaidro viņu nodokļu un sociālie maksājumi pēdējo 12 mēnešu lakā. 

Saskaņā ar Centrālās Statistikas pārvaldes datiem (4. Tabula), 2015. gadā Latvijā bija 11026 

aktīvi būvuzņēmumi. 88% no tiem mazie uzņēmumi, kuros strādā 0 - 90 darbinieki. Šie 

uzņēmumi lielākoties darbojas kā apakšuzņēmēji, it sevišķi lielos projektos. Viņi ir lielākais 

izvairīšanās no nodokļu maksāšanas riska faktors. Viņi veido lielāko daļu būvniecības 

uzņēmumu, tādēļ Latvijas likumdošanai un iepirkuma noteikumiem jāliek lielāks uzsvars uz 

viņu nodokļu maksājumiem un korporatīvo sociālo atbildību. Tādējādi šis projekts lielākoties 

fokusējas un problēmām, ko uzrāda mazie un vidējie uzņēmumi, jo tie ir Latvijas būvniecības 

nozares pamats. Tika veiktas 30 intervijas, 25 gadījumos tie bija uzņēmumi, kuri lielākoties 

strādā kā apakšuzņēmēji, un tādējādi var atskaitīties par savām perspektīvām. 



 

 

 

4. tabula.: Celtniecība uzņēmumi pēc darbinieku skaita 2015. gadā (avots: Centrālā 

Statistikas pārvalde) 
 

 

1.5. Galvenie secinājumi 
 

Lai gan ir skaidrs, ka korupcija un ēnu aktivitātes pašvaldību būvniecības iepirkumu pastāv, 

nepieciešams noteikt šo parādību cēloņus un rast atbilstošus ieteikumus problēmu risināšanai. 

Interviju laikā visiem uzņēmējiem tikai jautāts norādīt trīs galvenās problēmas, kas veicina 

korupciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas pašvaldību iepirkumos. Nosauktās 

problēmas bija dažādas, tās atkarīgas no uzņēmuma lieluma un pieredzes: 

1. Vērtējuma kritēriji: 90% respondentu uzsvēra, kas parasti piedāvājumi tiek vērtēti pēc 

piedāvātas cenas, kur bieži priekšroku dod nepamatoti lētiem piedāvājumiem. Lai 

nodrošinātu šādu vislētāko piedāvājumu, uzņēmums nemaksā nodokļus, izmaksā 

algas aploksnēs un saglabā konkurētspēju. Tāpat uzņēmēju vidū nebija vienotības, ka 

uzsvara likšana uz finansiāli visizdevīgāko piedāvājumu varētu veicināt konkurenci un 

uzlabot darba kvalitāti; 

2. Kvalifikācijas prasības: 90% respondentu sūdzējās, ka bieži vien iepirkuma darbs 

neatbilst pašvaldības noteiktajām nepamatoti augstajām iepirkuma prasībām. Tas 

apgrūtina konkurenci un dažu mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi, jo tikai lieli 

uzņēmumi vai ģenerāluzņēmēji var uzvarēt konkursos; 

3.  Interešu konflikti: apmēram 60% respondentu sūdzējās, ka municipālo iepirkumu 

konkursos saskārušies ar interešu konfliktiem, kur kvalifikācijas prasības rakstītas jau 

izvēlētam uzvarētājam. Šī problēma daļēju balstās uz to, ka iepirkuma projektu 

rakstīšanā trūkst standartizācijas; 

4. Iepirkuma kandidātu kompetences trūkums: Latvijā kopumā ir 119 pašvaldības, kas ir 

pārāk daudz valsts izmēram un iedzīvotāju skaitam. Kaut arī lielākās pašvaldības var 

nodrošināt cilvēkresursus un zināšanas labas kvalitātes iepirkumu rakstīšanai, 

Celtniecība uzņēmumi pēc darbinieku skaita 2015 gadā 
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 tomēr 50% respondentu norādīja, ka mazākas pašvaldības bieži vien nespēj garantēt 

pietiekamas zināšanas un pieredzi iepirkuma noteikumu izveidei, it īpaši lieliem 

projektiem; 

5. Nodokļu slogs: 60% respondentu augstās nodokļu likmes un mikrouzņēmumu 

nodokļu režīmu minējā kā iemeslu nodokļu nemaksāšanai būvniecības sektorā. 
 
 
 

     

   

   

       

       

      

      

      

      

  
 
 
 
 

5. tabula. % respondentu, kuri norādīja to kā problēmu 
 

 
1.6. Kas uzņēmējiem bija sakāms? 

 

Vērtējuma kritēriji: 
 

“Galvenā problēma ir tas, ka iepirkuma uzvarētāju nosaka pēc piedāvātās cenas ... zemākās 

cenas var atšķirties pat par 30%, ... mēs nevaram konkurēt tādos piedāvājumos ... ir skaidrs, 

ka ir kaut kas ... kādēļ viņi nemaksā kaut ko ... varbūt nodokļus. " 

Nepamatotas kvalifikācijas prasības: 
 

“Neizskaidrojamas un nesaprotamas iepirkuma kvalifikācijas prasības - liekas, neīstas, 

mulsinošs un pārspīlētas prasības" 

Interešu konflikti 
 

“Diemžēl šie konkursi tiek sagatavoti konkrētiem kandidātiem, un ir grūti tajos uzvarēt,, ja 

jums trūkst pieredzes vai atsauksmes ... jūs varat saskarties ar negodīgu konkurenci." 

Līgumslēdzēju kompetences trūkums: 
 

“Pašvaldības iepirkuma personālam nav kvalifikācijas ... viņiem nav izpratnes, viņi nezina, kā 

strādāt ar iepirkuma noteikumiem ... viņiem ir pārāk daudz shēmu, tas sarežģī visu." 

Nodokļu slogs: 



“Visā nozarē nav svarīgs jūsu uzņēmuma lielums, nelegālā nodarbinātība un aplokšņu algas... 

tikai, lai varētu vismaz eksistēt... un tāpēc daži cilvēki dzīvo pārticīgi ... mēs labprāt maksātu 

visus nodokļus, bet, ja tie ir tik lieli, tie vienkārši spiež uzņēmums galu galā no tiem pilnībā 

izvairīties. " 

 

 
1.7. Secinājumi 

 

Interviju laikā konstatētās problēmas būvniecības iepirkumu procesā ir sarežģītas un 

savstarpēji saistītas. Iepirkuma personāla kompetences trūkums izraisa nekvalitatīvus 

iepirkumus, nepamatotas kvalifikācijas prasības un kļūdas tehniskajās specifikācijās. Papildus 

tam, tas nozīmē, ka parasti piedāvājumi tiek vērtēti pēc cenas - vienkāršākā un šķietami 

objektīvākā kritērija.  Tomēr, lai spētu piedāvāt zemāko cenu, uzņēmēji lielākoties izvairās no 

nodokļiem un algas maksā aploksnēs, vai arī ietaupa uz materiālu un izpildījuma kvalitātes. 

Kādi ir galvenie secinājumi, ko varam iegūt no sarežģītajām problēmām pašvaldību 

būvniecības iepirkumos. Korupcija un ēnu aktivitātes pašvaldību būvniecības iepirkumos ir 

rezultāts no: 

• Garas apakšuzņēmēju ķēdes nav pakļautas nekādai uzraudzībai: pateicoties dažu 

celtniecības darbu specifikai, lielajos projektos, pašvaldībai jāpievērš pastiprināta 

uzmanība ģenerāluzņēmējiem, kur bieži vien paši neveic celtniecības darbus, bet 

projekta izpildei piesaista apakšuzņēmumus. Līgumslēdzēja pašvaldība nav atbildīga 

pārbaudīt apakšuzņēmēju nodokļu maksājumus, kuri vairāk tendēti izvairīties no 

nodokļu maksāšanas. Parasti tāpēc, ka viņiem jāstrādā ar ļoti zemām cenām, tas 

savukārt nozīmē uzņēmuma bankrotu, ja viņš godīgi nomaksā visus nodokļus. No otras 

puses, par ģenerāluzņēmēju nevar kļūt, ja nodokļu parāds ir lielāks nekā EUR 150. 

Parasti tie ir lieli uzņēmumi ar daudz labāk attīstītu politiku vai sociālo atbildību, 

lielākiem resursiem un labāku ilglaicīgu reputāciju, tādējādi viņiem ir vairāk iespēju 

neizvairīties no nodokļiem un nemaksāt aplokšņu algas. Kā redzams 6. tabulā, lielākie 

uzņēmumi A - C ievērojami vairāk maksā sociālo nodokli, salīdzinājumā ar mazākajiem 

uzņēmumiem D - K. Tas norāda, ka uzņēmumos D - K ir mazākas algas vai arī tās maksā 

aploksnēs, Vēl jo vairāk tādēļ, ka viņu nodokļu maksājumus neuzrauga līgumslēdzēja 

pašvaldība, rezultātā ir iespēja izvairīties no nodokļiem. 



 

 

 

6. tabula. Samaksātais sociālais nodoklis EUR tūkstošos pa uzņēmumiem 2014. gadā (Cemex) 

• Zemākās cenas kā galvenais vērtējuma kritērijs: uzņēmēji norādīja, ka piedāvājuma 

vērtēšana pēc viszemākās cenas nav problēma kā tāda, jo cenas atšķirībām ir arī 

objektīvi iemesli (izmantoti lētāki materiāli, izdevīgāks ģeogrāfiskais izvietojums, 

materiāli jau ir noliktavā utt.). Tomēr problēma ir tajā, ka dažkārt cenas nav izmaksu 

samazināšanas rezultāts, vai neatspoguļo īstās tirgus cenas, bet saistītas ar nodokļu 

nemaksāšanu. Rezultātā piedāvātās cenas ir dempinga cenas, ko atļauj izvairīšanās no 

nodokļiem un aplokšņu algas. Slikti apmaksāts darbs ir nekvalitatīvs darbs. 

• Standartizētu kvalifikācijas prasību trūkums: šobrīd pašvaldības var rakstīt savas 

kvalifikācijas prasības, turklāt arī tad, ja tām trūkst pieredzes un zināšanu šajā jomā. 

Atkarībā no atbildēm dažkārt kvalifikācijas prasības ir bezjēdzīgas, ir pārāk augstas 

plānotajiem darbiem, un ar tām var viegli manipulēt. Piemēru starpā ir gadījums, kad 

kāda pašvaldība izsludināja iepirkumu bruģēta ceļa rekonstrukcijai, kandidātiem tika 

prasīta iepriekšēja pieredze darbā ar melnas krāsas bruģakmeņiem. Tas raisa 

jautājumus, vai patiešām ir svarīga bruģakmens krāsa, vai tā ir patiesa prasība, vai tas 

rakstīts jau zinot uzvarētāju? Ir skaidri redzams, ka standartizācijas un uzraudzības 

trūkums iepirkumu procesos noved pie korupcijas un negodīgas rīcības. Tomēr ir arī 

Par katru darbinieku samaksātais sociālais nodoklis, EUR tūkstoši, 2014. gads 
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citi piemēri gadījumiem, kad līgumslēdzēja pašvaldība bez atbilstošām zināšanām 

celtniecībā, aiz nezināšanas izvirza pārāk augstas prasības, tādējādi ierobežojot 

konkurenci, it īpaši atgrūžot mazos un vidējos uzņēmumus. 

 

 
1.8 Šī brīža iniciatīvas ar korupciju un ēnu ekonomiku saistītu problēmu atrisināšanai 

celtniecībā 
 

Intervijas atklājās, ka pašreizējās problēmas saistībā ar pašvaldību iepirkumiem celtniecībā, ir 
ļoti plašas. Lai mazinātu šīs problēmas, 2016. gada maijā  



lielākās būvniecības asociācijas un valdības pārstāvji parakstīja Saprašanās memorandu. 
Rezolūcija ietvēra: 

 
1) vispārīga vienošanās būvniecības nozarē attiecībā uz minimālo algu; 
2) identitātes karšu ieviešana būvniecībā; 
3) publiskā iepirkuma likumdošanas un procedūru uzlabošana; 
4) standartizētu līgumu ieviešana; 
5) solidāras atbildības par apakšuzņēmēju nodokļu maksājumiem noteikšana. 

 
Plašāk par katru no šīm rezolūcijām un, kā tās varētu palīdzēt cīņā ar korupciju un ēnu 
ekonomiku, skatiet tālāk. 

 
1. Vispārīga vienošanās būvniecības nozarē attiecībā uz minimālo algu: 

 

Būvniecības sektora pārstāvjiem jāapsēžas pie viena galda un jāvienojas par minimālo algu, 
kas tiek maksāta visiem celtniecībā nodarbinātajiem darbiniekiem. Mērķis ir ieviest 
būvniecības nozarē unificētu maksājumu sistēmu, izveidojot kopīgu vienošanos par 
minimālajām algām profesionālajās grupās. Tam jāstiprina konkurence un jāsamazina 
nepamatoti lētu piedāvājumu dempinga riski, it īpaši publiskajos iepirkumos. Tam jāsamazina 
atalgojuma plaisa nozarē un jānovērš aplokšņu algas. Šai iniciatīvai bija jāstājas spēkā 2017. 
gada 1. janvārī, pēc tam gala termiņš tika pagarināts līdz 2017. gada 20. februārim, bet līdz šim 
nekas vēl nav sācies. 

 
2. Identitātes karšu ieviešana celtniecība 

 

Identitātes kartes ir strīdīgs jautājums būvniecības nozares pārstāvju starpā, daži uzskata to 
par labu iniciatīvu ēnu darbību apkarošanai, it īpaši nereģistrētu strādnieku un aplokšņu algu 
apkarošanai. Turpretī citi apgalvo, ka ID kartes būs sarežģīti ieviest un uzraudzīt, paredzētos 
rezultātus tas var nedot. Identitātes kartēs būtu jāietver strādnieka vārds, uzņēmums, kur viņš 
strādā, kā arī kvalifikācija. Noskenējot ID karti, tiks reģistrētas nostrādātās stundas. Tas var 
uzlabot celtnieku kvalifikāciju un ļaut tos identificēt, uzlabojot drošību būvlaukumā. Papildus 
tam, tiks reģistrētas faktiski nostrādātās stundas, tādējādi nepieļaujot aplokšņu algas un 
uzlabojot sadarbību iesaistīto pušu starpā. Šai ID sistēmai jāstājas spēka 2019. gada 1. janvārī. 

 

3. Uzlabota publiskā iepirkuma likumdošana: 
 

Lai uzlabotu publiskā iepirkuma likumdošanu un procedūras, ir divi ieteikumi: 
1. Ieviest būvniecības uzņēmumu klasifikācijas sistēmu, kas būtu saistīta ar 

publiskajiem iepirkumiem. Katrs uzņēmums saņemtu specifisku klasifikācijas 
kategoriju, kas atkarīga no uzņēmuma lieluma, apgrozījuma, nodokļu 
maksājumiem utt.; tas tiktu izmantots viņu kvalifikācijai iepirkuma konkursos. 
Tomēr šobrīd ne visi uzņēmēji atbalsta ieteikto klasifikācijas sistēmu, kas tiek 
ieviesta ekonomikas ministrijas uzraudzībā. TI Latvia iesaka klasifikācijas sistēmu 
ieviest veidā, kas neapdraud mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju, kas šobrīd 
rada bažas; 

2. Izstrādāt metodoloģiju un vadlīnijas finansiāli visizdevīgākā piedāvājuma 
izvērtēšanai.   Latvijas Būvuzņēmēju asociācija kopā ar Latvija Arhitektu savienību 
izstrādāja un 2017. gada  



martā prezentēja vadlīnijas un kritērijus, kas balstīti uz finansiāli visizdevīgākā 
piedāvājuma vērtējuma. 

 
4. Standartizētie līgumi celtniecībā: 

 

Taisnīgi un vienota standarta līgumi, jo īpaši attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem, varētu 
noteikti izlabot daudzas no intervijās atklātajām problēmām. Standartizēti līgumi varētu 
atvieglot darbu pašvaldību pārstāvjiem, mazināt administratīvo slogu celtniecības 
uzņēmumiem, tas varētu visu procesu padarīt godīgāku, daudz caurskatāmāku un efektīvāku.   
Standartizētie līgumi ieviešami vienlaicīgi ar uzlaboto publisko iepirkumu likumdošanu, jo tie 
ļautu izvērtēt saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, nevis izvēlēties vislētāko. Šim būtu 
jāstājas spēkā 2018. gada 1. janvārī. 

 
5. Solidāras atbildības par apakšuzņēmēju nodokļu maksājumiem noteikšana. 

 

Ģenerāluzņēmējs būtu atbildīgs par savu apakšuzņēmēju nodokļu maksājumiem, tā varētu 
novērst izvairīšanos no nodokļiem garās līgumattiecību ķēdēs. Šobrīd notiek debates par to, 
kā tam būtu jādarbojas un kā to ieviest dzīvē. 

 
Papildus saprašanās memorandam ir arī valsts iestāžu izstrādāts darba plāns ēnu ekonomikas 
ierobežošanai un godīgas konkurences veicināšanai. Visi iepriekš minētie punkti bija iekļauti 
saprašanās memorandā, tāpat tie iekļauti plānā. Taču, plānā ieviesti arī daži papildinājumi, kas 
detalizētāk definē par šo iniciatīvu īstenošanu atbildīgās iestādes, izskaidro argumentāciju un 
uzrauga kā šis process tiek īstenots. 

 

1.9. Ieteikumi 
 

Attiecīgās Latvijas valsts iestādes kopā ar celtniecības sektoru un nevalstiskajām 

organizācijām, kas parakstījušas saprašanās memorandu un izstrādājušas plānu ēnu 

ekonomikas problēmu risināšanai celtniecības nozarē, piedāvā vairākas izmaiņas, kas varētu 

padarīt iepirkuma procesu caurskatāmāku, godīgi un samazināt administratīvo slogu. Šīs 

izmaiņas ir apsveicams solis cīņā ar dažām identificētajām problēmām, tomēr projekta 

rezultātā iegūti vēl daži ieteikumi: 

1. Skaidri definēt līgumslēdzējas pašvaldības, ģenerāluzņēmēja apakšuzņēmēju 

līgumsaistības saskaņā ar FIDIC Sarkano un Dzelteno celtniecības darbu līgumu 

noteikumu grāmatu; 

2. Paaugstināt līgumslēdzēju kompetenci, nododot labāko praksi un pieredzi iepirkumu 

izstrādē no lielākajām pašvaldībām uz mazākajām, attīstot tīklu veidošanas 

pasākumus un ļaujot mazākajām pašvaldībām algot iepirkumu speciālistus no 

lielākajām pašvaldībām kā konsultantus; 

3. Uzlabot ziņošanas mehānismus Latvijā, aicinot uzņēmējus vairāk iesaistīties korupcijas 

un ēnu darbība apkarošanā, lai aizsargātu uzņēmējus un ziņotu par pārkāpumiem; 

4. Kad notiek saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu izvērtēšana, līgumslēdzējam jāņem 

vērā ģenerāluzņēmēja piesaistīto apakšuzņēmēju nodokļu maksājumi pēdējos 12 

mēnešos; 



5. Valsts ieņēmumu dienestam būtu jānovērš vai jāpārskata Padziļinātās sadarbības 

programmas funkcijas, kas pazīstams arī kā “baltais saraksts". Kad uzņēmējiem tika 

jautāts par “baltā saraksta” efektivitāti, viņi atzīmēja, ka neredz nekādas priekšrocības 

būšanai šādā sarakstā, savukārt, lai tajā iekļūtu, jāpieliek ne mazums pūļu. 

Šie ieteikumi bija rezultāts intervijām, kas notika praktiskajā nodarbībā Rīgā, 24. maijā. 

Uzņēmēji piekrita, ka līgumiem un noteikumiem jābūt standartizētiem un, ka, pašvaldību 

līgumslēdzēju kompetenci var paaugstināt, izveidojot centralizētu iepirkuma biroju. Kopumā 

uzņēmēji un valsts iestāžu pārstāvju atbalstīja šī rekomendācijas. 

 

 
2. Somija 

2.1. Publisko iepirkumu loma 

Somijā kopš 2007. gada publiskā iepirkuma noteikumi ir balstīta uz Eiropas Savienības 
Konsekvences likuma par publisko iepirkumu (348/2007), kura jaunākā redakcija apstiprināta 
parlamentā (1397/2016).  Likuma mērķis ir precizēt un veicināt sadarbību starp valsts 
iestādēm un nodrošināt objektīvu visu piedāvājumu izskatīšanu. Kopš 2017. gada 1. janvāra 
spēkā esošais pārskatītais Likums ietver atbilstošu ES direktīvu (COM/2011/0896 final), kā arī 
Eiropas Kopienu tiesas juridisko praksi. 

Par pārskatītā likuma darbību ir ierobežoti empīriski pierādījumi.  Tomēr būvniecības sektora 
sliekšņa lielumi paliek nemainīgi. 2007. un 2016. gada sliekšņa lielumi bija 150000 eiro; visiem 
iepirkumiem virs šī sliekšņa jārīko iepirkuma konkurss. Savukārt summām zem šī sliekšņa 
līgumslēdzējs var rīkot iepirkumu bez atklāta konkursa. Iepirkuma galvenais kritērijs ir kopīgā 
ekonomiskā efektivitāte, kas nav tas pats, kas zemākās cenas piedāvājums. Ja izvēlētais 
piedāvājums nav visizdevīgākais, iepirkumu var pārsūdzēt Tirgus tiesā. Tomēr šajā judikatūrā 
ir aptuveni 20 tiesas spriedumi, kas atbilst terminam “korupcija". Tādējādi lielākā daļa lietu 
tiek izskatīta ar citu terminu. 

Kopumā gadā notiek publiskie iepirkumi par apmēram 35 miljoniem eiro, apmēram divas 
trešdaļas ir pašvaldību iepirkumi. Precīza summa nav zināma, jo ikgadējā HILMA – statistika 
par publiskajiem iepirkumiem ietver datus par plānotajām izmaksā, no kurām 80 līdz 85 
procenti ir paziņojumi. 2. tabulā attēlotas, kopējās plānotās izmaksas 2008. un 2015. gadā šim 
iepirkumam. Laika gaitā paziņojumu skaits nav palielinājies, bet kopējās plānotās izmaksas ir 
vairāk nekā divkāršojušās. Saskaņā ar Somijas Statistikas pārvaldi, pusi no līgumiem saņem 
lielās firmas ar vairāk nekā 249 darbiniekiem.1

 

 

 
2. tabula Paziņoto cenu publiskie iepirkumi 2015. gadā. 

Tips Paziņojuma tips Plānotās izmaksas € 

 2015. gadā 2008. gadā 2015. gadā 2008. gadā 

Preces 5444 6694 4 (055) 133 500 1 (545) 604 578 

Pakalpojumi 7945 6411 12 (382) 054 215 4 (223) 728 006 

Būvniecība 4379 3473 7 (410) 896 446 3 (754) 848 693 

Cits 148 258 114924000 50382590 

 
 

1 Sk.:  http://tilastokeskus.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_017_fi.html 

http://tilastokeskus.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_017_fi.html


 

Kā pašvaldības iegūst kopīgo ekonomisko efektivitāti?   Galvenie jēdzieni iepirkuma procesā ir 
komunālo iepirkumu vienības un izpratne par kopīgo ekonomisko efektivitāti. Konkurētspējīgi 
piedāvājumi ir atvērti pašvaldībām piederošiem uzņēmumiem, turklāt ņemot vērā to, ka pret 
šiem uzņēmumiem izturas tāpat kā pret privātiem uzņēmumiem. Iepirkuma procesā 
iepirkuma vienības var būt arī daži sociāli un pat ētiski kritēriji, ja tie ir saskaņā ar iepirkuma 
dabu. 

Šādas problēmas padara iepirkuma procesu necaurskatāmu un neveiklu. Daudzās pašvaldībās 
strādā tikai daži algoti darbinieki ar ierobežotu piekļuvi konkursa detaļām un darba vēstures 
datiem. Tādējādi, ja rodas tādi jautājumi kā, kam īsti pieder izsolē piedalošās firma, kur tie 
maksā nodokļus, vai viņiem ir nenomaksātu nodokļu parādi un ja ir, tad cik lieli tie ir. Patiesībā 
iepirkuma vienības padara svarīgus lēmumus ar ierobežotu datu daudzumu vienkāršākas, un, 
saskaņā ar stingri noteiktu grafiku, rada rosinošu darba vidi, kas ir neaizsargāta apejošu ceļu 
meklēšanas priekšā, piemēram, korupcijas. Somijas Centrālās Kriminālpolicijas gada ziņojumā 
par korupciju redzam nepārtrauktu šādu problēmu fonu. Diemžēl jaunākā publisko iepirkumu 
likuma redakcija neatstāj ievērojamu iespaidu uz iepirkuma procesu. 

Saskaņā ar Valsts Galveno kriminālpoliciju, korupcijas noziegumi izteikti korelē ar tieksmi pēc 
varas. Tas dažkārt notiek pašvaldībās, it īpaši mazās pašvaldībās ar necaurskatāmiem un 
nenoteiktiem lēmumu pieņemšanas procesiem Šādās pašvaldībās “veco zēnu kopas” var būt 
ilgstoša un arī sociāli pieņemama lēmumu pieņemšanas tradīcija, kas ir ļoti pakļauta interešu 
konfliktiem. Tas bija galvenais Nacionālās integritātes sistēmas vērtējuma secinājums 
(Transparency International, Finland, 2012). Par piemēru var kalpot tā sauktās dubultās lomas, 
kurās politisko lēmumu pieņēmēji kļūst par daļu no solīšanas procesa, izmantojot saviem 
draugiem, kolēģiem vai radiniekiem piederošus uzņēmumus. Bez piekļuves ievērojami 
plašākiem fona datiem, ir grūti to identificēt un risināt problēmas. 

Šādu gadījumā vēsturē būvniecības nozare ir plaši pārstāvēta: 

• 2012. gada maijā Helsinku Apgabaltiesa aizturēja sešus cilvēkus saistībā ar korupcijas 
izmeklēšanu Helsinku pilsētas būvniecības līgumos. 

• Destia, valstij piederošs ceļu būvniecības uzņēmums tika pakļauts izmeklēšanai 2013. 
gadā. 

• 2010. gadā bijušais Espo pilsētas mērs un Espo Tehnisko un vides pakalpojumu 
uzņēmuma direktors tika pieķerti kukuļņemšanā no lielākajiem būvniecības 
uzņēmumiem. 

• Gugenheima Helsinku plānā mākslas muzeja direktors nebija īpaši objektīvs savā 
amatā, 2013. gada maijā pret viņu tika sākta Parlamentārās izmeklēšanas komisijas 
lieta. 

• Bijušais Vantā pilsētas mērs 2013. gadā tika aizturēts aizdomās par € 500000 
saņemšanu no firmas Forma Futura 2006. - 2011. gadā. 

Publisko pakalpojumu korporizācija padara grūtāku interešu konfliktu atpazīšanu. Iepirkumu 
procesus arvien vairāk koordinē konsolidētu uzņēmumu līmenī.  Pēc tam šie uzņēmumi 
darbojas atsevišķi formā, kas salīdzināma ar privātuzņēmumiem, kur valsts institūcijas 
prasības pēc caurskatāmības saskaņā ar likumu par atklātību valsts aktivitātēs (621/1999), 
vairs nav. 2 Tā piemērs ir 

 

 
 

2 Ks. mm. Korruptiorikollisuus 2014 – 2015. Rikoskomisario Juuso Oilinki, Keskusrikospoliisi, 
Korruption torjunta. 



Metro būvniecības projekts no Helsinkiem uz Espo. Visu līgumslēdzēju un apakšuzņēmēju 
koordinēšana tika uzticēta vienam privātam uzņēmumam, kas neinformēja Espo pilsētu par 
grūtībām ar laika grafiku izpildi, radot būtisku izmaksu pieaugumu. 

 

 
2.2. Projektā apspriestās tēmas 

Likums par publisko iepirkumu un tas, kā tas tiek īstenots, neizslēdz iespēju izvairīties no 
nodokļiem un korupciju, citiem vārdiem sakot, ir daudz nepilnību. Pirmkārt, ja daži uzņēmumi 
var piedāvāt par 20 līdz 25 procentiem lētāku piedāvājumu saistībā ar starptautisko nodokļu 
pielāgošanu, tas nav konkurenci veicinoši. Otrkārt, līgumi nav caurskatāmi parastajiem 
pilsoņiem nodokļu maksātājiem, kuri ir projekta finansētāji.  Treškārt, iepirkuma vienības 
pieņem lēmumus, neko nezinot par konkursa firmu reālajiem īpašniekiem, kā arī to attieksmi 
pret sociālajām saistībām šo uzņēmumu iepriekšējās darbības laikā.   Ceturtkārt, ir iespēja 
sastādīt papildu rēķinus par lielākām izmaksām vēl konkursa laikā. Visbeidzot, nav likumīga 
ziņošanas kanāla ar efektīvu ziņotāja aizsardzību.  Protams, publiskā iepirkuma likumā ir vairāki 
ievērojami trūkumi, tomēr šādas tēmas ir šī projekta uzmanības centrā. 

Agresīvas nodokļu plānošanas ierobežošana 

Konkursa uzņēmumiem nodokļu pozīcijas, ir grūti pārbaudīt, jo īpaši gadījumā, kad 
līgumslēdzēji uzņēmumi vai to apakšuzņēmēji darbojas no citām ES valstīm vai no trešajām 
valstīm, kas nav ES sastāvā. Veids, kā uzlabot godīgu konkurenci un palielināt darījumu 
noslēgšanas iespējas ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ir uzlabot konkursa firmu 
nodokļu pārskatāmību. Pateicoties veiktajam vairākiem nodokļu noplūdes pētījumiem, zinām, 
ka masveida izvairīšanās no nodokļu nomaksas ar agresīvas nodokļu plānošanu palīdzību 
Eiropas Savienība, ASV un tādas organizācijas kā Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības 
organizācija (OECD) spiež sagatavot visaptverošu priekšlikumu pret agresīvu nodokļu 
plānošanu. 

Ar Direktīvu pret izvairīšanos no nodokļiem ES ierosina juridiski saistošu blēdību novēršanas 
pasākumu, kas visām dalībvalstīm būtu jāievieš kā vienota forma cīņā pret agresīvu nodokļu 
plānošanu. Mērķis ir izveidot godīgāku un stabilāku vidi uzņēmējdarbībai, ieviešot minimālu 
aizsardzību pret korporatīvu izvairīšanos no nodokļiem Eiropas Savienībā.3 Taču tas ir sarežģīti, 
jo grūti noteikt, cik lielā mērā ieteiktie līdzekļi tiek izmantoti tā, lai publiskā iepirkuma vienībām 
būtu potenciāli skaidrs par konkursa uzņēmumu nodokļu maksājumiem pagātnē. Ņemot vērā 
interešu konfliktus valstīs un interešu grupās, iespējams, ka šī mērķa sasniegšanai būs vajadzīgi 
vairāki gadi. Tikmēr jāizmanto citi iespējamie līdzekļi. Lai izvairītos no situācijām, kad uz 
vienādiem nosacījumiem konkursos piedalās uzņēmumi ar minimāliem nodokļu 
maksājumiem, salīdzinājumā ar citiem dalībniekiem. 

Publiskais līgumu reģistrs 

Līgums Par Valdības aktivitāšu atvērtību (621/1999) nosaka, ka visi dokumenti, kas nav slepeni, 
ir publiski pieejami. Vietējās valdības likums (365/1999) nosaka, ka cilvēkiem jāzina, kā tiek 
izmantoti viņu nodokļi.  Likums Par publiskajiem iepirkumiem (348/2007) nosaka, ka visi līgumi 
ir publiski pēc to parakstīšanas - bet praksē tā nenotiek. Dokumenti tiek iesniegti, bet 
sabiedrības piekļuve tiem pašvaldībās ir ierobežota. 

 
 

https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/3 
1549_Korruptiorikollisuuskatsaus_2014_-_2015_20150623.pdf?9e4314f06c9dd288 

 

3Sk.: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en 

https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/31549_Korruptiorikollisuuskatsaus_2014_-_2015_20150623.pdf?9e4314f06c9dd288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/31549_Korruptiorikollisuuskatsaus_2014_-_2015_20150623.pdf?9e4314f06c9dd288
https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/31549_Korruptiorikollisuuskatsaus_2014_-_2015_20150623.pdf?9e4314f06c9dd288
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package_en


Savādi, nav veikti nekādi pasākumi, lai padarītu šos dokumentus pieejamus tiešsaistē, 
piemēram, kā lielākās daļas pašvaldību domju politiski lēmumi. Iespējams, brīvprātīgi iesniegt 
līgumus Iekšlietu ministrijas datu bāzē, bet reti pašvaldībās. TI Finland ir iesniegusi ideju par 
obligātu reģistru, bet diskusijas par publisku līgumu reģistru vēl nav saņēmušas nepieciešamo 
atbalstu no politiķiem. 

Paplašināt piekļuvi konkursa uzņēmumu priekšvēstures datiem 

No tehniskā viedokļa, konkursa uzņēmumu priekšvēsturi varētu saglabāta reģistros, 
piemēram, līdzīgi kā Biznesa informācijas sistēmās (YTJ). Publiskā iepirkuma vienību nolūkos, 
piekļuve uzņēmuma specifiskajiem datiem jāpaplašina ar likumu bāzes apdrošināšanu, 
uzņēmumu bilances tabulām un piemērotajiem koplīgumiem. Jautājums ir, kā apkopot to visu 
vienā tiešsaistes reģistrā? Jaunākajā programmā pret izvairīšanos no nodokļiem un 
ekonomiskajiem noziegumiem tika ieteikts izveidot šādu reģistru. 

Papildu izmaksu palielināšanas ierobežošana 

Konkurētspējīgos konkursos ir nosacījums norādīt visas izmaksas, nevis pazemināt tās un 
iepirkumam piedāvāt kā “patiesās izmaksas”. Šādos gadījumos ir iespējams pieprasīt samaksu 
par “papildu darbiem”, kas nav atspoguļoti konkursa laikā. Tādējādi, maksa par papildu 
darbiem var pārsniegt sākotnējās izmaksas, un nav efektīvu veidu, kā atrast, vai bija 
nepieciešams šis “papildu darbs” un cik liela bija atšķirība starp sākotnējām un gala izmaksām. 

Ziņotāju aizsardzības pastiprināšana 

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Konvenciju pret korupciju (UNCAC, paragr. 33) visās valstīs kuras 
ratificējušas šo konvenciju, jāveic ziņotāju aizsardzības pasākumi. Somija ratificēja šo 
konvenciju 2006. gadā, bet jautājumi par ziņotāju aizsardzību un droša ziņotāju kanāla izveidi 
vēl aizvien nav atbildēti. Kad notiek izvairīšanās no nodokļiem, uzraudzība notiek pēc atsevišķu 
personu ieteikuma. No otras puses, lielās firmās tā vietā ir daudzas brīvprātīgo sistēmas. No 
2015. līdz 2016. gada darbojās trīspusējā darba grupa, kas vērtēja nepieciešamību izveidot 
universālu ziņotāju sistēmu, bet darbs beidzās bez vienprātīga lēmuma. Būvniecības nozare 
varētu būt pionieris un izstrādāt uz ieteikumiem balstītu sistēmu, kas aptver visu no blēžiem 
līdz korupcijai? 

 

 
2.3. Dati 

Suomen Tilaajavastuu Oy, uzņēmums dibināts datu par līgumslēdzēju atbilstību piegādei un 
izmantošanai reģistrā, kurā ir apvienoti aptuveni 50000 uzņēmumu, kas darbojas būvniecības 
nozarē. Uzņēmuma darbinieku skaitu var izmērīt pēc uzņēmuma lieluma, tāpēc tika izmantots 
firmas lieluma paraugs, tostarp dati par apgrozījumu.4 Kopā ar savu nacionālo partneri viņu 
tīmekļa vietnē tika sagatavotas aptaujas, kas pēc tam uz nedēļu tika atvērtas diskusijām. 
Noteiktajā laikā uz Likerta tipa tabulā izkārtotiem jautājumiem un argumentiem tika saņemtas 
527 atbildes. 

Izdarītie secinājumi atveidoti 1. attēlā. Paraugs sastāv no patiesā darbinieku skaita uzņēmumā 
- visas relatīvās svārstības paraugā ir visai tuvu koriģētas reālajām svārstībām darbinieku 
skaitā. Tādējādi paraugs ir reprezentatīvs Somijas gadījums atkarībā no uzņēmuma lieluma. 
Otrām kārtām šādā Somijas gadījumā mazo uzņēmumu daļa ir mazāka nekā  

 
 

4  Izmēra klasifikācija bija šāda: 1: 0 - 4 darbinieki / 1 - 199 000 € apgrozījums; 2: 5 - 9 darbinieki / 200 
- 399 000 € apgrozījums; 3: 10 - 19 darbinieki / 400 - 999 000 € apgrozījums; 4-5: 20 - 99 darbinieki / 
1000 
9999 000 € apgrozījums; 6-7: 100 - 499 darbinieki / apgrozījums miljons vai vairāk. 



pieci darbinieki, un ir divas trešdaļas uzņēmumu šajā paraugā. Tikai diviem procentiem 
uzņēmumu ir 100 vai vairāk darbinieku. Caurmērā tas atspoguļo, kā būvniecības tirgus 
darbojas mūsdienu Somijā. Uzņēmumu ar lielām apakšuzņēmumu ķēdēm izvēle ir niecīga. 
Šādas ķēdes parasti noslēdz mazs uzņēmums.  Diemžēl ir grūti noteikt, cik sen uzņēmumi 
dibināti. Daudzi uzņēmumi eksistē ne pārāk ilgi vai maina kādu daļu logo vai nosaukumā, lai 
izskatītos pēc jauna uzņēmuma. 

 

 

 

 

 
Kā redzam 2. attēlā, pēdējo divu gadu laikā 20 procenti uzņēmumu ir piedalījušies iepirkuma 
konkursos kā ģenerāluzņēmējs un 45 procenti kā apakšuzņēmējs. Tie, kas piedalījās kā 
ģenerāluzņēmēji, lielākoties bija uzņēmumi ar 20 un vairāk darbiniekiem. Tikai 12 procentos 
gadījumu mikrouzņēmumi ar mazāk nekā 5 darbiniekiem piedalījās iepirkuma izsolē kā 
ģenerāluzņēmējs Tomēr apakšlīgumi ir daudz vienmērīgāk izplatīti dažāda lieluma uzņēmumu 
starpā. Tomēr 40 procentos gadījumu mikrouzņēmumi ar mazāk nekā 5 darbiniekiem 
piedalījās iepirkuma izsolē kā apakšuzņēmēji 

Piedalīšanās līgumos 3. attēlā parādīto dala divās daļās: kā ģenerāluzņēmējs un kā 
apakšuzņēmējs. Veiksmīgākie apakšuzņēmumi bija vidēja lieluma, t.i., Ar 5 līdz 99 
darbiniekiem.  Lielākā daļa (60 procenti) ir uzņēmumi ar 10 līdz 19 darbiniekiem, savukārt 
mazākā daļa ir uzņēmumi ar 100 un vairāk darbiniekiem. No otras puses, piedalīšanās kā 
ģenerāluzņēmējam palielinās gandrīz lineāri no mazākajām līdz lielākajām firmām. Pēdējo divu 
gadu laikā tikai 7 procenti mikrouzņēmumu un 44 procenti lielo uzņēmumu noslēdza līgumus 
kā ģenerāluzņēmēji. 

2. attēlā parādītie rezultāti parāda, ka tikai vienā procentā gadījumu mikrouzņēmums uzvarēja 
iepirkumā kā ģenerāluzņēmējs, citiem vārdiem sakot, noslēdza līgumu kā ģenerāluzņēmējs.  
Līdz ar uzņēmuma lieluma pieaugumu līdz 20 - 99 darbiniekiem, iespēja saņemt līgumu 
palielinās par 21%. Un otrādi - kad runa ir par apakšlīgumu, atšķirība lielumā ir stipri mazāka. 
Uzņēmuma lielumam pieaugot par mazāk nekā 5 darbiniekiem līdz 10 - 19 darbiniekiem, 
apakšlīguma noslēgšanas varbūtība pieaug no 13 līdz 32 procentiem, pēc kura varbūtība 
samazinās, tikai 6 procenti lielākajiem uzņēmumiem. 

70 
63 

1. attēls Patiesais darbinieku skaits un paraugs pēc 
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Nav zināms, kādēļ iespējamība mainās tik drastiski. Tomēr nav nekādu pierādījumu, kas 
norādītu uz pretējo - tas redzams tikai paraugām nereālā uzņēmuma darbinieku skaitā. Ja šie 
rezultāti nav viltoti, var apgalvot, ka šis modelis atspoguļo patieso Somijas ekonomikas 
mērogu.  Lielāko daļa darbu izpilda apakšuzņēmēji, kur lielums nav konkurētspējas faktors 
ģenerāluzņēmējam. 

 

 

 

 

2. attēls Konkursi pēc uzņēmumu lieluma 
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3. attēls Konkursi pēc uzņēmumu lieluma 
pēdējos 2 gados, % 70 
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5. attēls Tika novērotas nopietnas problēmas  

< 5 darbinieki 16 16 10 38 
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KOPĀ  13    14   9      33  

                  
100 vai vairāk  11   11    22      22   

                  
20 - 99 darbinieki  10  7  9     22       

                  
10 - 19 darbinieki 3 8    5    18           

                  
5 - 9 darbinieki  12   11       6   6         

 
 
 
 
 
 
 

5. attēlā redzama relatīvā to uzņēmumu daļa, kuriem bija problēmas ar korupciju, izvairīšanos 
no nodokļiem, nedeklarētiem vietējiem strādniekiem un nedeklarētiem ārzemju strādniekiem. 
Rezultāti parāda, ka mikrouzņēmumiem bija vairāk problēmu.  Mikrouzņēmumu starpā lielākā 
daļa problēmu (38%) radās strādājot ārzemēs. Saistībā ar korupciju un izvairīšanos no 
nodokļiem, mikrouzņēmumi tāpat parādās ļoti bieži. Otrām kārtām redzam, ka vismazāk 
problēmu ir uzņēmumiem ar 5 līdz 19 darbiniekiem. Diemžēl dati neparāda, kādēļ tā, bet tie 
liecina, ka lielo uzņēmumu ar 100 un vairāk darbiniekiem daļa konstatēto problēmu kopumā 
ir visai liela (vai tikpat liela kā mikrouzņēmumu, ja ārzemju nedeklarētie strādnieki tiek izslēgti 
no datiem.) Trešām kārtām rezultāti parāda, ka nedeklarēti ārzemju strādnieki ir arī lielu 
uzņēmumu problēma. Visbeidzot, uzņēmumu ar 100 vai vairāk darbiniekiem problēma ir 
vietējais nedeklarētais darbaspēks. 

Visbeidzot, uzņēmējiem tika lūgts atbildēt uz šādiem astoņiem argumentiem, kas izriet no 
Somijas J&A, kas aprakstīts sadaļā 2.3. Argumenti bija izkārtoti Likerta tipa tabulā, kur 1 atbilst 
pilnīgam noliegumam, bet 10 pilnīgai piekrišanai. Neitrālais punkts, kur uzņēmējam nav 
viedokļa, ir 5,5. Rezultāti parādīti 6. attēlā, kur ar aplīti apvilktais skaitlis rāda vidējo rezultātu 
un bultiņas norāda uz lielo uzņēmumu vidējo rezultātu. Vietās, kur nav bultiņu, lielo 
uzņēmumu rezultāts ir tāds pats kā citiem uzņēmumiem. 
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4. attēls Līgumu no konkursiem pēc 
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Kad runa ir par paraugu vidējiem lielumiem, tie visi attēlā ir piekrišanas pusē. 11. un 10. 
jautājumā, kur teikts, ka “pašvaldību iepirkuma vienībām jābūt ietvertām reģistrā, iepirkuma 
konkursa dalības uzņēmumu sociālo saistību atbilstības pārbaudīšanai”, un, ka “lielie 
starptautiskie uzņēmumi var piedāvāt zemākas cenas, jo tām ir mazāki nodokļi”, lielākā daļa 
uzņēmēju piekrita abiem apgalvojumiem. 13., 14. un 15. jautājumā tika apgalvots, ka 
“nepieciešams izveidot publiskā tīmeklī balstītu līgumu reģistru, kas satur visu nepieciešamo 
informāciju”, “uzmanība jāpievērš neveiksmēm, kas vēl aizvien vajā esošos noteikumus” un 
“garas apakšuzņēmumu ķēdes rada problēmas, tās būtu jāsaīsina”, tam uzņēmēji sliecās 
nepiekrist. Uz viesiem pārējiem jautājumiem, tādiem kā 17 un 18, attiecībā uz ziņotāju 
aizsardzību, bija plaša spektra neitrālas atbildes. 

Tomēr atšķirības piemēra vidējo lielumu starpā ir tik mazas, ka rezultāti jāaplūko pēc 
uzņēmuma lieluma. Tādējādi konstatējam, ka uzņēmuma lielumam ir nozīme, it sevišķi 10., 
12., 13. 16. un 18. apgalvojumā, ka lielo uzņēmumu nostāja atšķiras no mazo uzņēmumu 
nostājas. Dažos jautājumos tam bija nozīme, bet dažos ir grūti izvērtēt, kāpēc lielākiem 
uzņēmumiem faktiski nav stingras nostājas, 10. jautājumā bija ieteikti ierobežojumi iespējai 
izvairīties no nodokļiem, saprotams, ka lielie uzņēmumi, kas veic daudz agresīvāku nodokļu 
plānošanu nekā citi, nenorāda šo kā problēmu. 

Tas pats vērojams 12. jautājumā, kur tika piedāvāti ierobežojumi papildu maksājumiem pēc 
konkursa, ko galvenokārt izmanto ģenerāluzņēmēji.   Līdzīgs rezultāts 16. Jautājumā, kur 
tika ieteikti ierobežojumi karteļu veidošanai, ko arī lielākoties piekopj ģenerāluzņēmēji. 
Interesanti, kāpēc lielie uzņēmumi neatbalsta ar likumu aizsargātu ziņošanas kanāla izveidi, 
kā tika ieteikts jautājumā. 
18. Nepieciešamība pēc publiska līgumu reģistra, kā ieteikts 13. jautājumā, vēl aizvien 
nepieciešams diskutēt, jo vieni apgalvo, ka šim līdzīgas reformas beigu beigās dos labumu 
arī lielajiem uzņēmumiem. 

 

 
 

10. Lieli starptautiski uzņēmumi var iesniegt lētākus 

piedāvājumus atkarībā no lielākas vai mazākas taksācijas. 

11. Pašvaldību iepirkuma vienību rīcībā jābūt reģistrā balstītiem 

līdzekļiem konkursa uzņēmumu atbilstības atbilstībai to sociālajām 

saistībām. 

12. Jābūt iespējai nepieļaut izmaksu kāpināšanu augstā par 
sākotnējām, par kurām panākta vienošanās iepirkuma konkursa laikā. 
13. Ir nepieciešamība pēc tīmeklī balstīta līgumu reģistra, kas satur 
svarīgāko informāciju. 
14. Ir vajadzība arī pēc nepieciešamās regulācijas. Tādējādi uzmanībā 
jāpievērš jau esošo kļūdu izlabošanai , kas pieļautas esošās regulācijas 
īstenošanas laikā. 
15. Garas apakšuzņēmēju ķēdes rada problēmas, tādēļ tās jāsaīsina. 

16. Konkursa dialogs ierobežo iepirkuma caurskatāmību un 

noved pie konsultanta dominēšanas konkursa procesā. 

17. Pārkāpumu ierobežošana prasa labāku ziņotāju aizsardzību. 

18. Ar ziņotāju aizsardzību vien ir par maz. Nepieciešams ar likumu 
aizsargāts ziņošanas kanāls, kas aizsargā arī pašus ziņotājus. 

 

6. attēls. Kas jādara? 
 

Nepiekrīt Piekrīt 



 
2.4. Secinājumi 

Apskatīt valstis salīdzinoši attiecībā uz tādiem slēptiem noziegumiem, kā izvairīšanās no nodokļu 
maksāšanas un korupcija, ir grūts uzdevums. Somijas diskusijā lielākā uzmanība tika pievērsta 
nepieciešamībai izveidot regulējumu tādu problēmu kā korupcija un izvairīšanās no nodokļiem 
risināšanai. Ierosinātā politiskā intervence atšķiras no ierobežojumiem starptautiskajām izvairīšanās no 
nodokļiem shēmām, lai izveidotu ar reģistru saistītus kontroles pakalpojumus pašvaldībās. 

Tika testēts kā būvuzņēmumi, izprot ieteikto politisko intervenci ar publiskā tīmeklī izveidota izziņas rīka 
palīdzību, salīdzinājumā ar reprezentatīvu Somijas būvniecības uzņēmumu izlasi. Atbildes no 527 
uzņēmumiem liecināja, ka arī Somijā eksistē korupcija un izvairīšanās no nodokļiem.  Izlases uzņēmumi un 
to pārstāvji atzina, ka korupcija un izvairīšanās no nodokļiem publiskajos būvniecības projektos ir nopietna 
problēma. 

Tika konstatēts, ka mazi uzņēmi, kuri pārsvarā piedalās projektos kā apakšuzņēmēji, uzrādīja vairāk 
problēmu saistībā ar nedeklarētiem ārzemju strādniekiem. Mikrouzņēmumi norādīja uz nepieciešamību 
veikt pretdarbības. Tika secināts, ka tā jādara, jo tādā veidā celtniecības tirgū notiek apakšuzņēmēju darbs. 
Apakšuzņēmēju ķēdes aiz ģenerāluzņēmēja var būt desmitiem uzņēmumu garas. Tātad, kas notiek 
apakšuzņēmēju ķēdes beigās, nav jāzina nedz ģenerāluzņēmējam, nedz iepirkumu izsludinājušajai 
pašvaldībai. 

Rodas jautājums, ko darīt, lai samazinātu tādas problēmas, kā izvairīšanās no nodokļiem un korupcija? 
Šķiet, uzmanība jāpārslēdz no jauniem likumiem pret korupciju un nodokļu nemaksāšanu uz reģistrā 
balstītiem līdzekļiem pārbaudei reāllaikā. Šķiet skaidrs, ka garās apakšuzņēmēju ķēdes kā tādas samazina 
caurskatāmību, it īpaši gadījumos kad apakšlīgumi šķērso valsts robežas un tiek piesaistīts ārvalstu 
darbaspēks. 

Ieteikumi nākotnei: 

• Labākais līdzeklis iepirkuma konkursa uzņēmumu sociālo saistību pārbaudīšanai, (piemēram, 
ziņas par iespējamiem nodokļu parādiem un citu potenciāli nekorektu rīcību); 

• Ierobežojumi izvairīšanās no nodokļu shēmām (izmanto lieli starptautiski uzņēmumi, kas 
darbojas vairākās valstīs); 

• Ierobežojumi vēlākai projektēto izdevumu palielināšanai, kas notiek pēc iepirkuma konkursa 
fāzes noslēguma (un iespējas salīdzināt sākotnējās un vēlākās izmaksas projekta līmenī); 

• Labāka ziņotāju aizsardzība un ar likumu aizsargāts kanāls ziņošanai par negodīgu rīcību; 

• Ierobežojumi tā saucamajai karteļu veidošanai (lielu uzņēmumu un pašvaldību iepirkuma 
vienību starpā). 

Kāpēc uzņēmumi balsoja tādā veidā, ka tas ir temats turpmākām diskusijām? Parādītie dati rāda tikai 
nostājas, kādas uzņēmumi ieņēma piemērā, tās nav pamatotas ar iemesliem. Helsinku praktiskās 
nodarbības diskusijās tika ieteikta nacionāla platformas izveide, iespējams, kopā ar Suomen Tilaajavastuu 
Oy (SIA Somijas darbuzņēmēju atbildība), un tās datu piegādes pakalpojumiem. Platformā jāiekļauj 
ģenerāluzņēmēji un apakšuzņēmēji, valsts un pašvaldību pasūtītāji, darba tirgus pārstāvji un NVO, kas visi 
kopā cīnās par atvērtiem publiskiem līgumiem un caurskatāmību. 

Šī ziņojuma galvenais atklājums ir tas, ka uzņēmuma lielumam ir nozīme. Jo lielāks ir uzņēmums, jo mazāk 
tas atbalsta vēlākas izdevumu palielināšanas ierobežojumus, tīklā balstītu līgumu reģistru, karteļu 
veidošanas ierobežojumus un ar likumu aizsargāta kanāla izveidi ziņotājiem. Tas var būt vienkārši, 
patiecoties viņu pozīcijai tirgū attiecībā pret mazākiem uzņēmumiem vai apakšuzņēmējiem, tas jāprecizē 
turpmākajā darbā.  Mikrouzņēmumu pozīcijas stiprināšanu iepirkuma konkursos jāietver pret izvairīšanos 
no nodokļiem un korupciju vērstā nacionālā programmā. 

 

 

 



3. Baltkrievija 

3.1. Būvuzņēmumi Baltkrievijā 
 

Būvniecība ir svarīga Baltkrievijas ekonomikas komponente.   Tomēr pēdējo dažu gadu 
laikā būvniecības nozares nozīmība ir nedaudz samazinājies. Galvenokārt, šādas tendences 
skaidrojams, ar apjomu samazināšanos dzīvojamo māju celtniecībā, saistībā ar aizdevumiem 
uz atvieglotiem nosacījumiem, kā arī palēninoties uzņēmējdarbībai kopumā, ārējo faktoru dēļ 
un samazinot iekšzemes pieprasījumam. 

 

 

1. attēls. Būvniecības daļa IKP 
Avots: Baltkrievijas Republikas Statistikas komiteja 

 

Lielākā daļa būvniecības uzņēmumu atrodas privātās rokās. Reģistrēti 7,5 tūkstoši 
būvniecības uzņēmumi, vairāk nekā 90% no tiem ir mazie un vidējie uzņēmumi ar mazāk nekā 
100 darbiniekiem. 
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2. attēls.  Būvniecības nozares struktūra5 

Organizācijas pēc darbinieku skaita uz 2016. 
gada 1. janvāri (%) 

3. attēls.  Būvniecības nozares struktūra 
Organizācijas pēc īpašuma formas no 2016. 
gada 1. janvāra (%) 

 

Avots: Baltkrievijas Republikas Statistikas komiteja 
 

Neskatoties uz tempa kritumu būvniecībā pēdējos gados, šai nozare joprojām ir 
izšķiroša loma valsts ekonomikā.  Lielā privātā sektora daļa pamato lielo interesi par 
būvniecību.   Tai pašā laikā ārzemju investori neizrāda īpašu interesi par būvniecības tirgu.  
Jāpiezīmē, ka ekonomikas būvniecības nozares attīstība atkarīga no juridiskā pamatojuma, kā 
arī darījumu caurskatāmības un atvērtības.  Viena no problēmām, kas ierobežo valsts 
būvniecības nozares efektivitātes izaugsmi, ir ēnu ekonomikas elementu klātbūtne šajā 
nozarē. 

 

3.2. Ēnu ekonomika 
 

Tāpat kā par kopīgo ēnu ekonomikas īpatsvaru valstī, dati par šo problēmu nav 
iepriecinoši. Nodokļu un Nodevu ministrija, kā arī Baltkrievijas Republikas Nacionālā Statistikas 
pārvalde runā par ēnu ekonomikas īpatsvaru lielāku nekā 11 - 12% no IKP.  Tajā pašā laikā 
Nacionālās Bankas eksperti norāda, ak šis īpatsvars var būt pat līdz 35% no IKP.  Aprēķinu un 
sistematizācijas metodoloģija šai lietā ir ļoti svarīga. Pastāvīgas uzraudzības pār situāciju 
trūkums un izveidotā metodoloģija dod zināmu neskaidrību un nekonsekvenci datos. 

Neskatoties uz detalizētu datu trūkumu, oficiālo iestāžu eksperti un pārstāvji apgalvo, 
ka būvniecības nozare ir viena no problemātiskajām nozarēm Baltkrievijas ekonomikā, jo tā ir 
necaurskatāma un korumpēta. Problēmas rodas gan publiskajos iepirkumos, gan pašu 
būvniecības organizāciju ekonomiskajās aktivitātēs. Tika veikta būvniecības nozares 
uzņēmumu aptauja, lai saprastu reālo situāciju ēnu ekonomikas laukā un uzzinātu par 
priekšnoteikumiem, kas veicinātu nozares attīstību. Aptaujas pamatu izstrādāja eksperti no 
Latvijas Arnis Sauka un Tālis Putniņš. 

Kaut arī aptauja bija anonīma, daudzi dalībnieki vairījās atbildēt uz aptaujas 
jautājumiem. Tālab šo ziņojumu var uzskatīt par vienu no posmiem ēnu ekonomikas līmeņa 
valstī novērtēšanas un uzraudzības darbā. Tas ļāva identificēt visproblemātiskākās vietas, kas 
padarīja iespējamu izstrādāt rekomendācijas korupcijas un izvairīšanās no nodokļiem 
samazināšanai būvniecības nozarē. 

 
3.3. Aptaujas rezultāti 

 

Aptaujā piedalījās 50 būvniecības nozares uzņēmumi. Tai pašā laikā 20 uzņēmumi tika 
intervēti Minskā, katra reģiona centrā tika intervēti 6 uzņēmumi. Lielākā daļa respondentu bija 
privātas organizācijas. Tai pašā laikā 28% uzņēmumu bija valsts īpašumā. 

Atkarībā no lieluma kopumā būvniecības uzņēmumu izvēle atspoguļo visas valsts 
būvniecības nozares struktūru. Mazie un vidējie uzņēmumi bija 43% no visiem respondentiem. 
26,5% bija mikrouzņēmumi un individuālie uzņēmēji. Tai pašā laikā nedaudz vairāk nekā 30% 
aptaujāto uzņēmumu var uzskatīt par lieliem. Uzņēmumu iedalījums pēc lieluma bija atkarīgs 
no darbinieku skaita. Saskaņā ar Baltkrievijas likumdošanu, par lieliem uzņēmumiem uzskata 
tādas  

 
 



organizācijas, kurās strādā vairāk nekā 250 darbinieki. Mikrouzņēmuma darbinieku skaits 
nedrīkst pārsniegt 15.  Tai pašā laikā darbinieku skaits mazos un vidējos uzņēmumos svārstā 
no 16 līdz 250. 

 

 

 
4. attēls. Uzņēmumu iedalījums atkarībā no to izmēra Avots: 

aptaujas rezultāti 
 
 

Aptaujas rezultāti un oficiālā statistika rāda ekonomisko rādītāju pasliktināšanos 
būvniecības nozarē, kas savukārt bieži noved pie izaugsmes stimulēšanas neformālajā sektorā. 

Šo pieņēmumu ir apstiprina atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar ēnu ekonomikas 
eksistenci. Vairāk nekā 60% respondentu atzīmēja, ka daļa būvniecības organizāciju saņem 
savus ienākumus slēptā formā. Tai pašā laikā 18% atteicās atbildēt uz šo jautājumu. Apmēram 
50% no respondentiem uzskata, ka būvuzņēmumi ne vienmēr uzrāda patieso darbinieku 
skaitu. Zināma daļa strādnieku tiek nodarbināti neoficiāli. 
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8. attēls.   Aptuvenais ienākumu līmeņa 
novērtējums, kas netiek uzrādīts 
būvniecības nozarē (horizontālā ass - daļa 
no uzņēmumiem, kas piekrīt šim 
vērtējumam) 

9. attēls. Aptuvenais nereģistrētā 
darbaspēka īpatsvars visā būvniecības 
nozarē nodarbināto skaitā (horizontālā ass - 
daļa no uzņēmumiem, kas piekrīt šim 
vērtējumam) 

 

Avots: aptaujas 
rezultāti 

 
Aptaujā tika noskaidrots, ka būvniecības nozarē problēma ir arī aplokšņu algas. 

Apmēram 50% aptaujāto uzņēmumu piekrita šim apgalvojumam. No visiem respondentiem 
26% piekrita, ka slēpto algu īpatsvars 2015. un 2016. gadā bija no 21% līdz 50%. Daļa 
respondentu teica, ka neoficiālie maksājumi viņu darbiniekiem var sasniegt vairāk nekā 50% 
no kopējās maksājumu summas (12% no uzņēmumiem 2015. gadā un 14% uzņēmumu 2016. 
gadā atzīmēja šādu iespēju). Tai pašā laikā bija uzņēmumi, kuri atteicās atbildēt uz šo 
jautājumu. Ir arī satraucoši, ka aptuveni 60% no aptaujātajiem uzņēmumiem uzskata, ka daļa 
no nozares produkcijas ražo nereģistrēti uzņēmumi. 

No vienas puses, tas nozīmē nodokļu atšķirību valstī, no otras puses, nav nekādas 
kontroles pār šādu pseidouzņēmumu darbību. Šādai nelegālas ražošanas piemērs - dzīvokļu 
un privātmāju remonta pakalpojumus veic oficiāli nereģistrētas būvbrigādes. 
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10. attēls.   Aptuvenais slēpto algu īpatsvars 
nozarē kopīgajā daudzumā (horizontālā ass 
- daļa no uzņēmumiem, kas piekrīt šim 
vērtējumam) 

11. attēls.     Produkcijas daļa būvniecības 
nozarē, ko veic nereģistrēti uzņēmumi 
(horizontālās ass - daļa no uzņēmumiem, kas 
piekrīt šim novērtējumam) 

 

Avots: aptaujas 
rezultāti 

 
Pamatojoties ar iepriekš minēto, var secināt, ka Baltkrievijas budžets ir zaudējis daļu no 

ieņēmumiem uzņēmumu ienākuma nodokļu, sociālo iemaksu un algas nodokļu veidā, jo netiek 
pietiekami novērtēti oficiālie ienākumi no būvniecības nozares uzņēmumu kopējā algu 
budžetā, kā arī dēļ neoficiālas darbaspēka nolīgšanas. 

Attiecībā uz jautājumiem saistībā ar korupcijas shēmām, ne visi aptaujātie uzņēmumi 
piekrita uz tiem atbildēt. Kad jautājām par ienākumu daļu, ko uzņēmumi maksā neoficiāli 
dažādu jautājumu nokārtošanai, vairāk nekā 30% respondentu atzīmēja daļu, kas var atšķirties 
10% robežās. Daži uzņēmumi teica, ka šis skaitlis var pieaugt līdz 30% no peļņas. Aptuveni 
līdzīgu atbilžu sadalījumu saņēmām uz jautājumu par daļu līguma vērtības, ko parasti 
uzņēmumi piedāvā kā neoficiālus maksājumus, lai saņemtu valsts pasūtījumus. Vairāk nekā 
ceturtā daļa aptaujāto uzņēmumu neatbildēja uz šo jautājumu. 
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12. attēls. Daļas no kopējiem ienākumiem, 
kas samaksāta neoficiālā veidā un 
palīdzējusi atrisināt problēmu savā labā, 
novērtējums (horizontālās ass - daļa no 
uzņēmumiem, kas piekrīt šim 
novērtējumam) 

13. attēls. Līguma summas daļas kas 
samaksāta nelegāli, lai noslēgtu līgumus ar 
valsti novērtējums (horizontālās ass - daļa 
no uzņēmumiem, kas piekrīt šim 
novērtējumam) 

Avots: aptaujas rezultāti 
 

Uzņēmējiem arī tikai vaicāts piekrist vai nepiekrists apgalvojumiem, kas var būt par 
traucēkli uzņēmējdarbības attīstībai. 

 

2. tabula Iespējamie traucēkļi uzņēmējdarbības attīstībai būvniecības nozarē 
 

 
 
 

 
Iespējamie traucēkļi 

 

 
Pilnībā 
piekrīt 

 
 

 
Piekrītu 

Nedz 
piekrītu, 
nedz 
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Nepiekrītu 

 

 
Pilnībā 
nepiekrī
tu % % % % % 

Augstas nodokļu likmes 36,0% 50,0% 14,0% 0,0% 0,0% 

Bieža nodokļu politikas maiņa 14,0% 46,0% 36,0% 4,0% 0,0% 

Likumdošanas nekonsekvence nozarē 26,0% 40,0% 28,0% 6,0% 0,0% 

uzņēmējdarbības noteikumi      

Nepilnības uzņēmējdarbības likumdošanā dēļ 16,0% 32,0% 32,0% 20,0% 0,0% 

slikta administrācijas kvalifikācija un kolektīva      
samazināšana      
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Nepietiekama informācijas nodrošināšana 14,0% 32,0% 36,0% 18,0% 0,0% 
oficiālās amatpersonas mazajiem un vidējiem      
uzņēmumiem      

Trūkst  noteiktu konsultatīvu ieteikumu
 par 

12,0% 20,0% 40,0% 26,0% 2,0% 

mārketinga, finanšu un psiholoģijas      
problēmām      

Trūkst līdzekļu uzņēmējdarbības investīcijām 26,0% 42,0% 22,0% 8,0% 2,0% 

Ierobežotas iespējas mērķu sasniegšanai 20,0% 38,0% 32,0% 8,0% 2,0% 

 

Liels skaits nodokļu auditu 
 

12,0% 
 

30,0% 
 

50,0% 
 

8,0% 
 

0,0% 

Kriminālas aktivitātes un rekets 2,0% 8,0% 24,0% 52,0% 14,0% 

Zema klientu maksājumu disciplīna 18,4% 49,0% 24,5% 6,1% 2,0% 

Neapmierinoša attieksme pret 
uzņēmējdarbību 

20,0% 28,0% 32,0% 16,0% 4,0% 
no valsts puses      

Liela laika maksa pārrunām ar nodokļu 10,0% 26,0% 40,0% 20,0% 4,0% 

inspektoriem      

Valsts korupcija 18,0% 34,0% 18,0% 28,0% 2,0% 

Vāja darbinieku interese 12,0% 26,0% 22,0% 32,0% 8,0% 

Spēcīga konkurence no oficiālā 10,0% 26,0% 44,0% 20,0% 0,0% 

biznesa puses      
Spēcīga konkurence no  8,2% 30,6% 32,7% 22,4% 6,1% 
neoficiālā biznesa      

Zems pirktspējas līmenis 44,0% 38,0% 14,0% 2,0% 2,0% 

Trūkst prasmīgu strādnieku 12,0% 28,0% 22,0% 32,0% 6,0% 

Trūkst kvalificētu vadītāju 20,0% 14,0% 38,0% 26,0% 2,0% 

Inflācija 22,0% 54,0% 24,0% 0,0% 0,0% 

Zemas klientu prasības 26,0% 34,0% 22,0% 16,0% 2,0% 

Nav iespējama izaugsme jaunos tirgos 24,0% 28,0% 34,0% 12,0% 2,0% 

 

Avots: aptaujas rezultāti 
 

Minētos apgalvojumus var iedalīt 3 grupās.  Tās ir administratīvie traucēkļi, 
ekonomiskās grūtības un problēmas saistībā ar ēnu ekonomikas darbību. Pamatojoties ar 
aptaujas rezultātiem, var secināt, ka visām šīm faktoru grupām ir vairāk vai mazāk negatīva 
ietekme uz uzņēmējdarbības attīstību. Uzņēmumi galvenokārt minēja problēmas ar 
nodokļiem, neapmierinošu valsts attieksmi pret biznesu, kā arī nekonsekvences 
uzņēmējdarbības likumdošanā. Līdz ar ekonomiskajiem faktoriem var norādīt arī augstu 
inflāciju, problēmas ar kredītu saņemšanu, izaugsmes neiespējamība jaunos tirgos, kā arī 
zemas klientu un pircēju prasības. Tāpat kā uz jautājumiem par korupciju, lielākā daļa 
respondentu atzīmēja šo kā negatīvu faktoru. Vairāk nekā 50% respondentu 



piekrita, ka korupcijai ir negatīvs iespaids uz uzņēmējdarbības attīstību, un 18% no viņiem 
atzīmēja, ka nedz piekrīt, nedz nepiekrīt šim apgalvojumam. Tai pašā laikā 30% respondentu 
nepiekrita šim faktam.  Apmēram tāda pati atbilžu struktūra vērojama attiecībā uz 
apgalvojumu par neoficiālā biznesa ietekmi uz konkurētspēju. Pozitīvi ir tas, ka lielākā daļa 
uzņēmumu nepiemin reketu kā traucēkli uzņēmējdarbības attīstībai. 

Tādējādi korupcijas problēmas un ēnu ekonomikas pastāvēšana uztrauc lielāko daļu 
aptaujāto uzņēmumu, neapmierinātība ar korupcijas līmeni ir daudz izteiktāka. Jāatzīmē, ka 
neefektīvs valsts regulējums, kā arī ekonomiskās problēmas, netieši rada pamatu ēnotām 
shēmām gan ekonomikā, gan būvniecības nozarē. 

Aptaujas trešajā daļā respondentiem lūdz atbildēt uz jautājumiem saistībā ar publisko 
iepirkumu īstenošanu.  Jāatzīmē, ka šī jautājumu lapa tika uztverta negatīvi, un daži 
respondenti atteicās atbildēt uz lielāko daļu uzdoto jautājumu par publisko iepirkumu.  No 50 
uzņēmumiem 29 atzina, ka pēdējo 2 gadu laikā piedalījušies publiskajos iepirkumos. Tai pašā 
laikā 24 uzņēmumi uzsvēra, šajā laikā nespēja uzvarēt iepirkuma konkursos. 

Runājot par uzņēmumu skaitu, kuri piedalās vienā publiskajā iepirkumā, respondentu 
viedokļi dalījās. No kopīgā respondentu skaita 20% uzņēmumu teica, ka nav piedalījušies 
konkursos, apmēram 5 uzņēmumi tam piekrita, bet 42% būvuzņēmumi teica, ka dalībnieku 
skaits konkursos var svārstīties no 6 līdz 20. 

Tādējādi šajā būvniecības tirgus nozarē varam vērot augstu konkurences līmeni 
dalībnieku starpā. Tomēr konkurences klātbūtne ne vienmēr ļauj izvairīties no koruptīviem 
darījumiem un shēmām. Piemēram, atbildot uz jautājumu, cik procenti no konkursiem zaudēti 
dēļ negodīgas konkurences, 40% piekrita, ka tā notiek. Vadoties pēc tā, ka vairāk nekā 40% 
aptaujāto uzņēmumu pēdējo divu gadu laikā nav piedalījušies konkursos vispār, var secināt, 
ka lielākā daļa uzņēmumu saskārušies ar negodīgu konkurenci. 

 

 

 
14. attēls. Atbilde uz jautājumu: Vidēji cik % no publiskā iepirkuma konkursiem 

jūsu uzņēmums zaudēja dēļ negodīgas konkurences? 
Avots: aptaujas rezultāti 

 
Kā izriet no saņemtajām atbildēm, viens no iemesliem, kas rada problēmas publiskā 

iepirkuma jomā, ir nepilnīgā likumdošana. Tikai 18% uzņēmumu atzīmēja, ka ir apmierināti ar 
likumdošanu publisko iepirkumu jomā. Tai pašās laikā 42% respondentu bija grūti uz šo 
jautājumu atbildēt, ko var izskaidrot ar uzņēmumu pieredzes trūkumu 
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iepirkumos. Tai pašā laikā 46% respondentu, kas ir lielākā daļa no uzņēmumiem, 
kuri piedalījušies publiskos iepirkumos pēdējo divu gadu laikā, pauda 
neapmierinātību ar pašreizējo likumdošanu publisko iepirkumu regulācijas 
jomā. 

 

 
15. attēls. Apmierinātības līmenis ar likumdošanas kvalitāti 

publisko iepirkumu jomā 
Avots: aptaujas rezultāti 

 
Īpaša loma pētījumā ir izpētei par galvenajām problēmām, ar ko uzņēmumi 

saskaras, piedaloties publiskā iepirkuma konkursos. Kā daļu no pētījuma, 
uzņēmumiem tika lūgts nosaukt trīs galvenās problēmas šajā jomā. Aptaujas 
laikā respondenti nosauca daudzas problēmas. Visbiežāk minētās atbildes 
parādītas tālāk: 

 

 
 

16. attēls. Galvenās problēmas, ar ko uzņēmumi saskaras 
piedaloties publisko iepirkumu konkursos 

Avots: aptaujas rezultāti 
 
Kā redzam diagrammā, vislielākā tipiskā problēma publiskā iepirkuma jomā ir 

korupcija. Šo faktoru norādīja 30% respondentu. Papildus tam., vairāki 
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uzņēmumi atzīmēja, ka arī negodīgai konkurencei un protekcionismam ir 
negatīva ietekme uz publiskajiem iepirkumiem. Līdz ar administratīvajiem 
šķēršļiem, lielākā uzmanība bija pievērsta likumdošanas nepilnībām un 
dokumentācijas sarežģītībai. Visbeidzot, līdz ar citām ekonomiskajām grūtībām, 
uzņēmumi visvairāk noraizējušies par sadarbības problēmām ar klientiem un 
nevienādu attieksmi pret privātajiem un valsts uzņēmumiem. 

 

3.4. Ieteikumi 

 

Tādējādi, kā izriet no analīzes, varam secināt, ka Baltkrievijas būvuzņēmumi savā darbībā 
saskaras ar problēmām un riskiem. Neapšaubāmi, viens no svarīgākajiem nosacījumiem, kas 
netieši sekmē koruptīvo darījumu un ēnu ekonomikas pieaugumu, ir likumdošanas 
nekonsekvence un mainīgums. Tā kā publisko iepirkumu nosacījumi pastāvīgi mainās, 
uzņēmumiem ir ļoti grūti tos stingri ievērot. 

Saskaņā ar jauno likumdošanu, preču iepirkumu būvniecībā var veikt kā cenu izsoli, 
pārrunas vai vairāksolīšanu, bet darba un pakalpojumu gadījumā nepieciešams piemērot 
līguma izsoles vai pārrunas. Publiskā iepirkuma jomā kopumā (izņemot būvniecību), to 
īstenošanas veidi ir vēl daudzveidīgāki. Tajā pašā laikā līgumu izsole būvniecībā ir obligāta tikai 
attiecībā uz mājokļu celtniecību, kur būvniecība ir pilnībā vai daļēji finansēta no budžeta 
līdzekļiem un ja kopējās izmaksas ir vairāk nekā 6000 bāzes vienības, kā arī objektu celtniecībā, 
kur finansējums nāk no valsts iestādēm un komersantiem ar daļu valsts īpašumā, ja 
būvniecības izmaksas ir vairāk nekā 100 tūkstoši bāzes vienības. Izsole nav obligāta, ja tā 
pasludināta par neizdevušos, jo uzvarētājs nav noteikts vai atteicies no līguma. Tāpat 
iespējams izslēgt konkursa procedūru, slēdzot līgumus starp ģenerāluzņēmēju un 
apakšuzņēmēju. 

Tādējādi šīs izmaiņas likumdošanā no vienas puses vienkāršo iepirkuma procesu un 
izvēli līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem, bet no otras puses, tie būtiski neuzlabo darījumu 
caurskatāmību. Papildus tam normas mainītas tikai pēdējos divos gados. Pēc tam atkal var būt 
kardinālas izmaiņas. Šādā gadījumā likumdošanas nestabilitāte un sarežģītība bieži vien ir ēnu 
ekonomiku veicinošs faktors. Šajā sakarā būtu optimāli attīstīt pamata likumdošanas normas, 
kas regulē būvniecības nozari, un tikai pēc tam īstenot to uzlabošanu. 

Pamatojoties uz valsts un starptautisko pieredzi, ir iespējams aktualizēt problēmu ar 
attiecībām starp līgumslēdzēju un apakšuzņēmējiem.  Baltkrievijā un dažās citās valstīs šīs 
darbības joprojām ir salīdzinoši necaurskatāmas pat tiem, kuri īsteno projektus par valsts 
budžeta līdzekļiem. Apstākļos, kad vairāku līmeņu struktūras mijiedarbojas ar 
apakšuzņēmējiem, ir ļoti grūti sekot līdzi efektīvai līdzekļu izmantošanai. Papildus tam 
problēmas art iepirkuma procesu caurskatāmību pieaug, ja izsole pasludināta par nenotikušu. 
Šādā gadījumā iespējams izmantot pārrunu procedūru, līdz ar to samazina darījuma atvērtību. 

Kā izriet no uzņēmumu aptaujas, ir problēma ar iepirkuma procesu subjektivitāti.  Tas 
nozīmē, ka šis procesu nevar veikt bez tiešas mijiedarbības konkursa organizatoru un 
līgumslēdzēju starpā. Samazinot cilvēka faktoru, samazinās blēdību risks. Tas ir īpaši patiesi 
publisko iepirkumu jomā. Tālab, mūsuprāt, automatizācijas un vispārējās atvērtības process ir 
ļoti svarīgs iepirkuma izsolēs būvniecības nozarē. Tas samazinās korupcijas līmeni bez sodu 
palielināšanas. 

Šajā jomā pozitīvi rezultāti sasniegti Gruzijā. Šajā valstī izsoles tiek vadītas Publisko 
Iepirkumu aģentūras, izstrādāta elektroniskā formātā. Izsoles organizatori nezina, kādi 
piegādātāji piedalās, jo katram dalībniekam piešķirts savs anonīms numurs. Papildus tam 
informācija par izsoli ir zināma iepriekš un brīvi pieejama internetā. Jebkurā brīdī iespējams 
iepazīties ar nepieciešamo dokumentāciju un tādējādi pēc tam laicīgi sagatavoties izsolei. 
Katrs konkursa dalībnieks var apstrīdēt pieņemtos lēmumus elektroniskā strīdu izšķiršanas 
tiesā. Pēc izsoles informācija par uzvarētāju nekavējoties tiek pilnībā atklāta. Tāpat tīmekļa 
vietnē vara redzēt, kādi maksājumi 

 
 

6 Kopš 2017. gada 1. janvāra pamata vērtība Baltkrievijas Republikā ir 23 Baltkrievijas rubļi 
vai 12,5 eiro pēc kursa. 



 

Izdarīti, var iepazīties ar iepriekšējo publisko iepirkumu izsoļu vēsturi. 
Gruzijas pieredze ir piemērs kā īsteno politiku datu atklātības jomā. Šīs sistēmas 

ieviešanas galvenais sasniegums ir iespēja parastam lietotājam piekļūt jebkāda, informācijas 
avotam, izņemot slepenos, mašīnlasāmā formātā, piemēram, Krievijā šos procesus regulē 
likums par datu atklātību. Notiek pastāvīgs dialogs starp valsti un sabiedrību par 
nepieciešamību atvērt to vai šo informāciju. Viena no problēmām, ar ko eksperti saskārās 
attīstot šo virzienu, ir kļūdas milzīgos informācijas masīvos, piemēram, publicējot datus par 
publisko iepirkumu, var rasties dažādas tehniskas kļūdas. No Krievijas pieredzes var secināt, 
ka šīs neprecizitātes var novērst, izstrādājot atbilstošu programmatūru. Tādējādi, jo labāka 
sadarbība starp sabiedrību un valsti, jo detalizētāka informācija tiek publicēta par 
notiekošajām darījumiem, procedūrām un procesiem un grūtāk noslēpt faktus par 
krāpniecību, tostarp būvniecības nozarē. 

Nākamā problēma būvniecības ietvara izveidē ir būvniecības objektu saskaņošana ar 
Baltkrievijas likumdošanas normām.  Tā kā šajā gadījumā, objektu nav vai nevar nodot 
ekspluatācijā atkarībā no konkrētiem valsts iestāžu cilvēkiem, tas ir lekna augsne koruptīvām 
shēmām. Šajā jomā iespējams rosināt izveidot neatkarīgu organizāciju, kas būtu ieinteresēta, 
lai pārbaudītie objekti atbilstu visām regulējošajām prasībām un tiktu nodots ekspluatācijā 
laikus. Tā darbosies kā padomdevējs un sniegs neatkarīgu vērtējumu par atbilstību. 

Šos pakalpojumus var salīdzināt ar neatkarīgām auditorfirmām, kas palīdz klientiem tikt 
galā ar uzskaiti, nenosakot sankcijas. 

Nozīmīgs posms ēnu ekonomikas līmeņa samazināšanā, ir valsts iestāžu darba 
digitalizācija, kā arī mijiedarbības starp valsts un uzņēmējdarbības pārstāvjiem pārcelšana 
elektroniskajā vidē.  Tātad šajā gadījumā runājam par e-pārvaldes sistēmas veidošanu. 
Jāpiezīmē, ka Baltkrievijā vēl aizvien nav skaidra rīcības plāna šādas sistēmas izveidei, kā arī 
nav regulējoša vai likumdošanas akta, kam vajadzētu šo sfēru regulēt.  Ir tikai programma 
“Elektroniskā Baltkrievija”.    Piemēram, ja atgriežamies pie Igaunijas pieredzes, šajā valstī 
gandrīz visas valsts procedūras var veikt tiešsaistē. Atļauju un licenču saņemšanas gadījumos 
izslēdzot personīgos kontaktus valsts iestāžu, juridisko un fizisko personu starpā, tiek izslēgta 
koruptīvo shēmu iespēja. 

Cita starpā nepieciešams apsvērt iespēju organizēt valsts procedūras pēc blokādes 
principa. Šādā gadījumā visi šī tīkla dalībnieki var redzēt veiktās darbības.  Turklāt notikušus 
darījums nevar atcelt vai anulēt, kas ļauj izsekot visai darbību ķēdei. 

Turpinot iepriekš minēto, varam norādīt, ka nepieciešams izveidot efektīvu elektronisko 
dokumentu apriti starp valsts iestādēm, klientiem un darbuzņēmējiem būvniecībā. Pagaidām 
dokumentu aprite elektroniskā formātā vēl tiek dublēta papīra formā. Ekonomiskā efektivitāte 
un elektronisko dokumentu lielākā atvērtības pakāpe samazinās laiku un administratīvās 
izmaksas, kā arī palielinās darījumu caurskatāmību. 

Tādējādi nepieciešams domāt par ātrāku pilna mēroga dokumentu aprites digitalizācijas 
ieviešanu un e-pārvaldes sistēma izveidošanu, kas samazinās korupciju un pelēkās shēmas 
būvniecībā. 

Iespējamie riski šai virzienā var būt izmaiņām nepieciešamās izmaksas. Baltkrievija ir 
vairākas reizes lielāka par Baltijas valstu, Gruzijas vai Somija populāciju. Tādējādi valsts iestāžu 
pārstrukturizācija būs saistīta ar ievērojamām materiālām izmaksām.  Tālab, lai pielāgotu 
pasaules pieredzi nacionālajām īpatnībām un īstenotu tikai efektīvus projektus visā 



valstī, uzmanība jāpievērš daļējas e-pārvaldes sistēmas datu bāzes izveidošanai, tostarp 
regulēšanas un kontroles jomā būvniecības nozarē, vadoties pēc pilotprojekta rezultātiem. 
Šajā gadījumā, noteiktu darbību īstenošanas procesu elektronizācijas jomā neprasīs 
ievērojamus kapitālieguldījumus. Veiksmīgie projekti būtu jāizstrādā tālāk visā valstī, bet 
mazāk efektīvos var pabeigt ar minimāliem zaudējumiem. 

Svarīgs pasākums izvairīšanās no nodokļiem un korupcijas shēmu riska samazināšanai 
būvniecības nozarē ir bezskaidras naudas norēķinu attīstība. Kaut arī organizācijām un 
uzņēmumiem ir jāīsteno un jāpieņem bezskaidras naudas maksājums, joprojām ievērojams 
darījumu skaits tiek veikts skaidrā naudā. Tas lielākoties attiecas un darījumiem juridisku un 
fizisku personu starpā. Viens no pasākumiem skaidras naudas maksājumu samazināšanai 
apdzīvotajās vietās varētu būt maksimālās skaidrā naudā maksājamās summas samazināšana. 

Viens no visbiežāk sastopamajiem nodokļu nemaksāšanas piemēriem ir apdares darbi 
privātmājās un dzīvokļos, ko veic nereģistrētas celtniecības brigādes vai tiesiski funkcionējoša 
būvniecības uzņēmuma pienācīgi sastādītu līgumu trūkums.  Kopumā tas atteicas uz maziem 
uzņēmumiem un individuālajiem uzņēmējiem. Otra problēma ir celtnieku darba samaksa. 
Pašlaik iespējams nolīgt darbiniekus par minimālo maksu. Šādos gadījumos papildu maksājumi 
tiek veikti neuzskaitītu līdzekļu formā. 

Daļējs šīs problēmas risinājums slēpjas ID kartes piešķiršanā katram darbiniekam. Šādā 
gadījumā būs skaidri zināms, cik daudz cilvēku strādā un kā viņu darbs tiek novērtēts. Šajā 
gadījumā Baltkrievija var izmantot Somijas pieredzi. Šajā valstī katrs būvniecības uzņēmuma 
nolīgtais strādnieks saņem savu ID karti, uz kuras rakstīts viņa vārds, uzvārds, nodokļu 
maksātāja numurs un darba devēja nosaukums. Nodokļu inspektori pēc ID kartes visu 
informāciju var uzzināt tiešsaistē. Uz kartes atrodamās informācijas uzticamību pārbauda īpaši 
darba inspektori.  Dažkārt pārbaudēs piedalās arī policija un nodokļu inspektori.  Gadījumā, ja 
atklājas pārkāpumi, tiek piemērota personīgā atbildība. 

Karšu ieviešana padara iespējamu visu strādnieku un ēkas būvē iesaistīto darba devēju 
identifikāciju.  Pašlaik nav grūti iegūt informāciju par visiem strādniekiem un uzņēmumiem, 
kas nodarbināti būvniecībā. Turklāt visiem pieejamais nodokļu maksātāja numurs ļauj 
savlaicīgi uzraudzīt ienākuma nodokļa maksājumus. 

Svarīgs faktors iepirkuma izsolēs būvniecības nozarē ir cena. Pēc mūsu domām ne 
vienmēr ir pamatoti piešķirt kritisku nozīmi šim kritērijam. Daži būvuzņēmumi atrod iespējas 
izmantot cenas korekcijas koeficientus (piemēram, ja pieņem darbā darbiniekus ar invaliditāti) 
un nepamatoti uzvar izsolē. Šādā gadījumā, papildus cenai ieteicams kā galveno faktoru 
apsvērt tādus indikatorus, kā izsoles objekts un tā finansiālā atdeve. Turklāt ir iespējams 
pārskatīt to vienību sarakstu, kas dod ir priekšrocības dalībā konkursos 

Visbeidzot, kā rāda Gruzijas prakse, korupcijas līmeni var samazināt, nodrošinot 
darbiniekus valsts iestāžu darbiniekus ar godīgu atalgojumu par viņu darbu. Cilvēku materiālā 
nodrošinājuma pieaugums darbavietas publiskajā sektorā vērtību un pievilcību. Tai pašā laikā 
materiālo ieinteresētību var radīt ne tikai ar algu palielināšanu, bet arī ar sociālajām pakotnēm. 
Efektīvas kontroles un soda par nelikumīgu rīcību sistēmas veidošana ir svarīgs, bet ne 
vienīgais elements cīņā pret korupciju, tostarp būvniecības nozarē. Šajā sakarā valsts iestāžu 
darba atvērtība un caurskatāmība, kā arī pastāvīgas dialoga iespēja valsts iestāžu un 
sabiedrības starpā ir ļoti svarīga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5. Secinājumi 



Kā izriet no analīzes, varam identificēt galvenos faktorus, kas veicina korupcijas un 
nodokļu nemaksāšanas attīstību būvniecības nozarē Baltkrievijas Republikā: 

 
1. Likumdošanas nekonsekvence un mainīgums, dalībai publiskā iepirkuma konkursos 

nepieciešamo dokumentu apstrādes sarežģītība. Līdz 2017. gadam iepirkumu, kas 
pilnībā vai daļēji tiek finansēti no valsts līdzekļiem, valsts budžeta ārkārtas fondiem 
un valsts iestāžu iepirkumu īstenošana tika regulēta ar dažādiem likumdošanas 
aktiem. Sākot ar šo gadu, visi iepirkumi būvniecības nozarē jāveic saskaņā ar 
Baltkrievijas Republikas Prezidenta dekrētu Nr. 380 “Par preču (darbu, 
pakalpojumu) iepirkumu būvniecības gaitā." 

2. Iepirkuma procesu subjektivitātes problēma. Iepirkumi būvniecības jomā nevar 
notikt bez personiskās mijiedarbību starp konkursa organizatoriem un 
līgumslēdzējiem. 

3. Saskaņā ar Baltkrievijas likumdošanu, ir liels skaits atbilstības pārbaužu jaunbūvēm 
pirms nodošanas ekspluatācijā. 

4. Liels daudzums viena projekta ietvaros strādājošu apakšuzņēmēju samazina 
būvniecības sektora caurskatāmību. 

5. Standartizētu līgumu trūkums būvniecības nozarē. 
6. Elektroniskās plūsmas dublēšana ar papīra dokumentiem. 
7. Nelegālās uzņēmējdarbības radītā konkurence. Pašlaik iespējams nolīgt darbiniekus 

par minimālo maksu. Šādos gadījumos papildu maksājumi tiek veikti neuzskaitītu 
līdzekļu formā. Piemēram, apdares darbi privātmājās un dzīvokļos, ko veic 
nereģistrētas celtniecības brigādes vai bez tiesiski funkcionējoša būvniecības 
uzņēmuma pienācīgi sastādīta līguma. 

8. Privātajiem un valsts uzņēmumiem sabiedriskos iepirkumos ne vienmēr ir vienādi 
nosacījumi, kā arī atvieglojumu pieejamība vairākām organizāciju kategorijām. 

 
Pamatojoties uz pašreizējām problēmām un ņemot vērā pasaules pieredzi, iespējams 

rosināt šādus ieteikumus par korupciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas apkarošanai 
būvniecības nozarē Baltkrievijas Republikā: 

1. Veikt nacionālās likumdošanas vienkāršošanu būvniecības nozarē un nodrošināt tās 
stabilitāti. 

2. Samazināt cilvēka faktoru publiskā iepirkuma procesos, automatizējot tos līdz 
pilnīgai pārejai uz elektronisko formātu, un nodrošinot publiskā iepirkuma daru 
caurskatāmību. 

3. Pašreizējo kontroli atbilstībai valsts tiesību aktiem nekustamā īpašuma iznomāšanas 
laikā var uzticēt neatkarīgām organizācijām, kas darbosies kā konsultanti un dos neatkarīgu 
atbilstības novērtējumu. 

4. Paātrināt e-pārvaldes sistēmas veidošanas darbu, digitalizējot valsts struktūru darba 
procesus, un pārceļot elektroniskajā vidē valsts un iedzīvotāju mijiedarbību. 

5. Samazinot nevajadzīgās regulējuma uzlabošanas izmaksas un ieiešot inovatīvas 
kontroles metodes būvniecības nozarē, uzmanība jāpievērš pilotprojektu uzsākšanai. To 
veiksme noteiks nepieciešamību ieviest jaunos risinājumus visā valstī. 



6. Samazināt iespējas maksāt par precēm un pakalpojumiem būvniecības nozarē 
skaidrā naudā, (piemēram, saskaņā ar līgumiem starp attīstītāju un fiziskajām personā,), 
samazināt darījumos izmantojamās maksimālās skaidras naudas summas. 

7. Ieviest identifikācijas kartes katram darbiniekam un katram darba devējam. 
8. Piesaistīt augstas kvalitātes un motivētus speciālistus publiskajam sektoram, 

tostarp paaugstināt valsts amatpersonu algas. 
9. Publiskā iepirkuma piedāvājumos cena ne vienmēr ir izšķirošais faktors. 

Nepieciešams palielināt konkursa rezultātu atkarību no tādiem faktoriem, kā objekta 
tehnoloģiskā (konstruktīvā) sarežģītība un tā plānotā finanšu atdeve. 

10. Veikt nepārtrauktu ēnu ekonomikas monitoringu nozaru kontekstā. Iespējams 
veikt ēnu ekonomikas indeksa tehniku aprēķināšanu par pamatu ņemot trīs Baltijas 
valstīts definēto. 

 

Gala secinājumi 
 

Visās trijās partnervalstīs ir visai atšķirīga situācija ar korupciju un ēnu ekonomiku. Somijā, ka 

bieži tiek minēta kā viena no caurskatāmākajām valstīm pasaulē, ir visai neparasti runāta par 

korupciju un ēnu ekonomiku. Latvijā bija nopietnas diskusijas kā risināt problēmas ar ēnu 

ekonomiku un korupciju, Baltkrievijā šis temats šobrīd tiek plaši apspriests. Tomēr trijās 

partnervalstīs bija trīs pārklājošies secinājumi: 

1. Garu apakšuzņēmēju ķēžu ietekme uz ēnu ekonomiku un korupciju; 

2. Mazo un vidējo uzņēmumu loma cīņā pret korupciju un ēnu ekonomiku; 

3. Nepieciešamība uzlabot ziņošanas mehānismus un aizsardzību. 
 

 
• Garas apakšuzņēmumu ķēdes būvniecībā 

 

Kā rāda rezultāti no trim partnervalstīm, ļoti iespējams, tas ir aktuāli lielākajā daļā valstu, jo 

liela mēroga būvniecības projektos par normu uzskata garas līgumslēdzēju ķēdes ar vairākiem 

ģenerāluzņēmējiem un apakšuzņēmējiem. Bieži vien ir grūti kontrolēt nodokļu maksājumus 

šādu ķēžu beigās, tādējādi mazie uzņēmumi var izvairīties no nodokļu maksāšanas.  Tas ir 

saistīts arī ar otro secinājumu par to, kā mazie un vidējie celtniecības uzņēmumi var iespaidot 

situāciju kopumā. Ir grūti likvidēt garās apakšuzņēmēju ķēdes, jo daudzi būvniecības darbi ir 

ļoti specifiski. Tomēr jāievieš mehānisms, ar kuru tiek nodrošināta nodokļu maksāšana šādu 

ķēžu beigās. 

Viens no tādiem ieteikumiem sagatavots pētījuma laikā, tas var būt izmantojams visās trīs 

partnervalstīs - pašvaldības iepirkuma izsludinātājam pēc konkursa uzvarētāja noteikšanas, 

jāuzdod tam pārbaudīt apakšuzņēmējus, ar kuriem ģenerāluzņēmējs plāno strādāt, nodokļu 

un sociālās apdrošināšanas maksājumus pēdējo 12 mēnešu laikā. 

Šobrīd pašvaldību iepirkuma izsludinātāji ir atbildīgi tikai par ģenerāluzņēmēja atbilstības 

pārbaudi attiecībā uz nodokļu parādiem, ja tādi atklājas, kandidāts nekavējoties tiek izslēgts 

no konkursa. Tam pašam būtu jāattiecas arī uz apakšuzņēmējiem. Ģenerāluzņēmējam 

jāinformē pašvaldība par apakšuzņēmējiem, ar kuriem plāno strādāt,  



kuriem jāiesniedz savus nodokļu maksājumus, kā daļu no iepirkuma konkursa pieteikuma, 

un, ja viņiem ir nesamaksāti nodokļi, tie tiktu izslēgti no konkursa. 

• Mazie būvuzņēmumi 
 

Visas trīs partnervalstis konstatēja, ka visās valstīs lielākā daļa būvuzņēmumu ir mazie 

uzņēmumi ar 0 - 9 darbiniekiem pētījumā arī konstatēts, ka tie ir uzņēmumi, kas rada 

vislielākās problēmas pašvaldību iepirkumu procesos, vairāk cieš no netaisnīgas attieksmes, 

negodīgas konkurences un ēnu aktivitātēm. Tādējādi pētījums tika veikts galvenokārt 

koncentrējoties uz mazajiem uzņēmumiem, ieteikumi tika izstrādāts tādā veidā, lai netraucētu 

mazāko uzņēmumu konkurenci. 

Mazie uzņēmumi veido būvniecības nozares mugurkaulu, jo galvenokārt darbojas kā 

apakšuzņēmēji, un ir tie, kuri reāli veic būvniecības darbus. Tālab, strādājot ar publiskā 

iepirkuma tiesību aktiem vai procedūru uzlabošanu, nedrīkst aizmirst par šiem mazajiem 

uzņēmumiem.  Piemēram, Latvijas gadījumā tas nozīmē, ka tad, kad tiks ieviestas 

būvuzņēmumu kategorijas vai klasifikācija, tas būtu jādara tādā veidā, lai mazie uzņēmumi 

netiktu izslēgti no dalības liela mēroga būvniecības projektu konkursos. 

• Uzlabots ziņošanas mehānisms 
 

Visās trīs valstīs pētījumā uzmanība tika pievērsta ziņošanai par pārkāpumiem un ziņotāju 

aizsardzībai. Latvijā, Somijā un Baltkrievijā līdzšinējā likumdošana saistībā ar ziņošanu nav 

pilnīga, jāveicina skaidru ziņošanas kanālu izstrāde. Turklāt jānodrošina ziņotāju aizsardzība, 

lai pēc ziņošanas par pārkāpumiem ziņotājs netiktu sodīts vai apsūdzēts nelojalitātē. 

Šis projekts ļāva vienu tādu ziņošanas gadījumu Latvijā atklāt plašai sabiedrībai, tā bija 

Jēkabpils pašvaldības iepirkuma izsole stadiona rekonstrukcijai. Šī lieta skaidri parādīja, ka 

tādām NVO, kā TI Latvia vajadzētu būt ievērojamai lomai ziņošanas ieviešanā, kā rīku publisko 

iepirkumu procesu caurskatāmības uzlabošanai. 
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