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DELNA NOVĒRŠ IEROBEŽOTU PRETENDENTU ATLASI 

SKANSTES TRAMVAJA BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĒ 
	
 

12.janvārī Delna saņēma Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) atzinumu, kurā tas lūdz Rīgas 

Satiksmi pārtraukt iepirkuma procesu par būvprojekta izstrādi Skanstes tramvaja līnijas izbūvei un 

sākt jaunu iepirkuma procesu, ņemot vērā atzinumā norādīto. 

Atzinums ir atbilde uz Delnas 22.decembra iesniegumu, kurā Delna vērsa uzmanību uz 

Rīgas Satiksmes (RS) iepirkumu un norādīja uz iepirkuma punktiem, kas nesamērīgi ierobežo 

potenciālo pretendentu skaitu un samazina konkurenci, kā arī lūdza veikt visas nepieciešamās 

pārbaudes izvēlētajai iepirkumu procedūrai un nolikumā ietvertajām prasībām.  

IUB norāda uz 17 precizējamiem punktiem, tajā skaitā uz nepieciešamību veikt vienu 

kopēju iepirkumu projektēšanai un autoruzraudzībai, kā arī lūdz precizēt saimnieciski visizdevīgākā 

piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un citus noteikumus.  

Atbilstoši 2016.gada 25.novembrī starp Delnu un Rīgas satiksmi  parakstītajam Integritātes 

paktam, Delna uzsākusi RS īstenotā projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” uzraudzību 

un novērsusi pirmo potenciālo korupcijas risku. Delna turpinās aktīvi sekot kandidātu atlases 

procedūrai un būs līdzdalīga sarunās, ar mērķi nodrošināt, ka sarunu procedūras īstenošanā tiek 

ievēroti vienlīdzības un atklātības principi.   

Atgādinām, ka, parakstot Integritātes paktu jeb līgumu ar Delnu, uzņēmumi un RS kā 

projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” īstenotājs apliecināja apņemšanos atturēties no 

prettiesiskām un koruptīvām darbībām projekta gaitā. Delna, kā pilsoniskās sabiedrības organizācija 

uzraudzīs apņemšanās izpildi.    

Papildus Integritātes pakta pilnvarām un uzdevumiem, janvāra sākumā Delna ar iesniegumu 

vērsās arī Rīgas Domē, lūdzot sniegt informāciju par īpašumiem, ko plānots atsavināt tramvaja 

infrastruktūras attīstības projekta īstenošanai. 

Informācija redaktoriem: 

Integritātes pakts ir instruments, kas radīts nolūkā novērst korupciju publiskajos iepirkumos, 

kas finansēti vai līdzfinansēti ar Eiropas Savienības atbalstu. Tā mērķis ir palīdzēt ietaupīt nodokļu 
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maksātāju naudu, realizējot infrastruktūras projektus un citus sabiedriskos darbus. Integritātes 

pakts pēc būtības ir vienošanās starp valsts pārstāvi (piemēram, iestādi, kas organizē iepirkumu) un 

uzņēmumiem, kas piedalās konkursā. Parakstot Integritātes paktu puses apņemas, ka atturēsies no 

kukuļošanas, slepenām vienošanām un citām prettiesiskām, korupcijas riskam pakļautām darbībām. 

Turklāt, lai nodrošinātu efektīvu Integritātes pakta īstenošanu, kā neatņemama sastāvdaļa ir 

monitoringa programma, ko īsteno pilsoniskās sabiedrības organizācija. Kopumā 11 dalībvalstīs 

nākamajos 4 gados tiks realizēti 19 Integritātes Pakta projekti, kuru kopējā summa ir vairāk kā 920 

miljoni EUR, ko līdzfinansē Eiropas Savienība, tostarp arī viens projekts Latvijā – Rīgas tramvaju 

infrastruktūras projekta uzraudzība.  

Līgums Delnai nodrošina piekļuvi visai ar Projekta īstenošanu saistītajai informācijai. Delna 

uzrauga projekta īstenošanu un neatbilstību gadījumā ziņo par tiem atbildīgajām institūcijām. 

Delnas pienākums ir veikt uzraudzību, kā neatkarīgam novērotājam, lai Integritātes pakta projekta 

ietvaros noritētu atklāta sadarbība starp uzņēmējiem un valsti. Integritātes pakts Delnai nodrošina 

pieeju visaptverošai informācijai attiecībā uz realizējamo projektu, tādējādi palielinot 

caurredzamību publisko iepirkumu procedūrās, kā arī padarot godīgākus iepirkumu konkursus ar 

atklātu konkurenci iespējami daudziem uzņēmējiem.  

 
Integritātes pakta dokumenti un informācija par projekta gaitu pieejama Delnas mājas lapā: 
http://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/ 
 

Kontaktinformācija: Jānis Veide, jurists, Sabiedrība par atklātību – Delna, janis.veide@delna.lv, 
+371 26223265. 
	


