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Sabiedrība par atklātību — Delna ir starptautiskās pretkorupcijas organizācijas Transparency 
International Latvijas nodaļa. Delna ir vadošā uzraugošā organizācija Latvijā, un tās mērķis ir veidot 
atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību, kas ir brīva no korupcijas politikā, valsts un privātajā 
sektorā, kā arī personu savstarpējās attiecībās. 

 

Integritātes pakti ES. Pilsoniskās kontroles mehānismi ES līdzekļu aizsardzībai — Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība 

Šī publikācijas ir sagatavota Eiropas Komisijas finansētā projekta Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds (Integritātes 
pakti. Pilsoniskās kontroles mehānismi ES līdzekļu aizsardzībai) ietvaros.  Šīs publikācijas saturs atspoguļo tikai autoru viedokli un ir tikai viņu 
atbildība. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par tajā ietverto informāciju. 
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Pateicības. Vēlamies izteikt pateicību Eiropas Komisijai par finansiālo atbalstu šī pētījuma veikšanai un pateicības kolēģiem Ivan Zupan un Rafael 
García Aceves  no Transparency International sekretariāta par izteiktajiem komentāriem saistībā ar iepriekšējām šī ziņojuma versijām.  

 

 

Šo ziņojumu var bez maksas lejupielādēt vietnē: www.delna.lv  

 

 

 

Ir veikts viss iespējamais, lai pārbaudītu šajā ziņojumā iekļautās informācijas pareizību. Tiek uzskatīts, ka 2020. gada decembrī visa informācija 
bija pareiza. Tomēr Delna nevar uzņemties atbildību par sekām, ko rada šī dokumenta izmantošana citiem mērķiem vai citos nolūkos. Šis 
ziņojums atspoguļo Delnas  viedokli.  

© 2021 Sabiedrība par atklātību  - Delna.  Visas tiesības paturētas. Daļēja vai pilnīga reproducēšana ir atļauta, ja tiek norādīta atsauce uz Delnu  
un ja šāds daļēji vai pilnīgi reproducēts dokuments netiek pārdots vai iekļauts pārdotos darbos. Ja šādā reprodukcijā tiek pielāgots vai mainīts 
oriģinālais saturs, jālūdz rakstveida atļauja Delnai. 
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Kopsavilkums 
Šajā ziņojumā ir sniegta informācija par to, kā Delna  īstenoja integritātes paktus (IP) — pilsoniskās 
sabiedrības rīku publisko līgumu slēgšanas un izpildes uzraudzībai, lai sekotu līdzi procesam, kā notiek 
iepirkumi par tramvaja līnijas infrastruktūras attīstību Rīgā1. Šis projekts tika īstenots laikā no 2016. līdz 
2020. gadam un bija daļa no plašākas iniciatīvas, ko vadīja Transparency International sekretariāts un 
finansēja Eiropas Komisija, lai izmēģinājuma kārtā piemērotu IP nolūkā uzraudzīt ES finansētus projektus 
11 Eiropas valstīs2.  

Uzraudzītajā iepirkuma projektā, ko īstenoja pašvaldības uzņēmums “Rīgas satiksme”, bija plānots 
uzlabot piekļuvi sabiedriskajam transportam un sekmēt Skanstes rajona attīstību Rīgas ziemeļrietumos. 
Sākotnēji tika plānots, ka projekts ilgs līdz 2023. gadam un tā finansējums būs EUR 97 miljoni (aptuveni 
70 % šīs summas no ES kohēzijas fondiem)3. Tomēr projekts tika pārtraukts 2019. gada maijā, kā iemeslus 
minot sliktu pārvaldību un nepieņemami augstus korupcijas riskus. Tajā laikā atklāja korupcijas 
skandālus, kuros bija iesaistīta “Rīgas satiksme” un tie skāra “Rīgas satiksmes” veiktos iepirkumus laika 
posmā no 2013. gada līdz 2016. gadam. 

Kā norādīts ziņojumā, IP īstenošanai bija pozitīvi rezultāti, tostarp tika atklātas un novērstas neatbilstības 
iepirkuma procesā, palielināta procesa pārredzamība un uzlabota piekļuve ar iepirkumiem saistītajai 
informācijai, kā arī palielināta Latvijas publisko iestāžu vēlme turpmāk izmēģināt IP Latvijas pašvaldībās. 
Vienlaikus tika gūta nozīmīga pieredze saistībā ar nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju līdzdalību un 
neatkarīgu ekspertu iesaisti liela mēroga infrastruktūras projektos. Turklāt Delna arī spēja noteikt ceļus 
turpmākai IP īstenošanai valstī. 

 

Uzraudzība  

No IP parakstīšanas 2016. gada novembrī un līdz pat iepirkuma pārtraukšanai 2019. gada maijā Delna, ko 
atbalstīja juridiskais konsultants un būvniecības eksperts, sekoja četriem iepirkumiem un publicēja trīs 
uzraudzības ziņojumus, kuros sniegts sīks pārskats par politikas ieteikumiem “Rīgas satiksmei” un minētas 
bažas, kas radušās iepirkuma laikā. Visi šie ziņojumi ir pieejami Delnas tīmekļa vietnē4.  

Pirmajā iepirkumā tramvaju līnijas būvniecības projekta izstrādei Delna iepirkuma dokumentācijā noteica 
vairākas tehniskās prasības, kas, kā šķita, būtiski ierobežoja pretendentu skaitu. Pēc tam, kad iepirkums 
tika izsludināts, neskatoties uz šiem riskiem, Delna lūdza, lai Iepirkumu uzraudzības birojs veiktu 
neatkarīgu novērtējumu. Birojs sagatavoja atzinumu, pieprasot “Rīgas satiksmei” atcelt iepirkumu un 
pārskatīt dokumentus atbilstoši taisnīgākiem un ekonomiski izdevīgākiem novērtēšanas kritērijiem.  

Atkārtoti sagatavojot dokumentus pirmajam iepirkumam, “Rīgas satiksme” ņēma vērā lielāko daļu Delnas 
sniegto rekomendāciju, tostarp rekomendācijas par dokumentācijas pieejamību tiešsaistē (iepriekš 
dokumenti bija pieejami tikai “Rīgas satiksmes” telpās) un tādu līguma klauzulu iekļaušanu, kas nodrošina 
darbu, kas paredzēti līgumā ar uzvarētāju, kurš parakstījis arī integritātes paktu, savlaicīgu un 

 
1 https://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/ 
2 https://www.transparency.org/en/projects/integritypacts  
3 https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.5.1.1%2F16%2FI%2F002 
4 https://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/uzraudzitie-iepirkumi/ 
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pārskatatbildīgu izpildi. Piedāvājumu iesniegšanas procesā Delna arī identificēja un ziņoja par iespējamu 
dokumentu viltošanas gadījumu, par ko vēlāk Valsts policija lietu neierosināja.  

Otrajā iepirkumā, kas bija saistīts ar 12 zemās grīdas tramvaju piegādi, Delna piedāvājumu iesniegšanas 
un novērtēšanas dokumentācijā uzsvēra vairākus tehniskus, izvērtēšanas un punktu piešķiršanas 
kritērijus, kas nevajadzīgi ierobežoja konkurenci. Tomēr “Rīgas satiksme” veica tikai nelielas izmaiņas šajā 
dokumentācijā. Šis iepirkums tika atcelts 2019. gada janvārī pēc tam, kad pret “Rīgas satiksmi” tika 
uzsākta izmeklēšana korupcijas lietā. Plašsaziņas līdzekļos vēlāk publiskotā informācija liecināja, ka 
ierobežojošie tehniskie kritēriji, iespējams, bija galvenais aspekts koruptīvos transportlīdzekļu iepirkumos 
laikā no 2013. līdz 2016. gadam5.  

Trešajā iepirkumā par tramvaju infrastruktūras rekonstrukciju Delna konstatēja ierobežojošas 
pirmsatlases prasības un sarežģītu birokrātisku procesu, lai saņemtu nepieciešamās atļaujas būvdarbu 
veikšanai Latvijā, kas tika atzītas par tādām, kas ierobežo konkurenci. Daži Delnas ieteikumi par šo 
iepirkumu tika ņemti vērā. Arī šis iepirkums tika pārtraukts janvāra sākumā.  

Pēc “Rīgas satiksmes” jaunās valdes iecelšanas, kad tika atklāts iespējamās korupcijas gadījums, Delna 
sadarbojās ar jauno iepirkuma komisiju, lai uzlabotu atcelto zemās grīdas tramvaju un tramvaja līnijas 
izbūves iepirkumu dokumentāciju. Tomēr sliktas pārvaldības un nepieņemami augstu korupcijas risku dēļ 
2019. gada maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra vienpusēji izlēma pārtraukt līgumu par ES līdzekļu 
izmaksu “Rīgas satiksmei", kā rezultāta iepirkums tika atcelts.  

 

Grūtības saziņā un iedzīvotāju iesaistē  

Saziņu un iedzīvotāju līdzdalību projekta laikā apgrūtināja vairāki faktori, tostarp projekta politizācija, 
spriedze saistībā ar plānotajiem tramvaja līnijas izbūves darbiem, kā arī nesaprašanās par Delnas lomu 
iepirkuma procesā. Delna arī saskārās ar opozīciju no prominentiem politiķiem, kuri apgalvoja, ka projekta 
mērķis ir “izskalot Latvijas iedzīvotājiem smadzenes” ar ekstremāli liberālām idejām6. Reaģējot uz šādiem 
apgalvojumiem, Delna pielika pūles, lai palielinātu IP atpazīstamību un uzlabotu izpratni par tā mērķi, kā 
arī skaidrotu IP lomu iepirkuma uzraudzībā.   

Plāni par jaunu tramvaja līniju, kas šķērsos vēsturiski un kultūras ziņā nozīmīgus kapus, sekmēja tādu 
pilsonisko grupu kā, piemēram, “Lielo kapu draugi”, izveidi, kas stingri iebilda pret projektu. Ciktāl 
iespējams, Delna mēģināja mazināt saspīlējumu attiecībās ar šīm grupām, skaidrojot IP mērķi un lomu, 
kāda tām varētu būt iepirkuma uzraudzībā. Tomēr šādus starpniecības centienus daļēji apdraudēja 
publisko iestāžu nevēlēšanās iesaistīt šajā procesā iedzīvotājus, par ko liecināja, piemēram, tramvaja 
līnijas būvatļauju izsniegšana bez iepriekšējas publiskas apspriešanas7.  

 

 

 

 
5 https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/kapec-vajag-motoru-pie-katra-ritena-aizliegtais-panemiens-peta-rigas-tramvaju-iepirkumu.a307550/ 
6 https://www.ventspils.lv//lat/pilseta_parvalde/115589-video:-lembergs:-llpa-nosutijusi-vestules-ek-par-delnas-uzraudzibu-skanstes-tramvaja-
projekta 
7 https://delna.lv/lv/2018/12/18/atbildigi-ir-rikot-publisko-apspriesanu/ 
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Interešu aizstāvība  

Pēc tramvaja līnijas projekta apturēšanas Delna pievērsās integritātes paktu iedzīvināšanai Latvijā un 
plašākiem publisko iepirkumu pilsoniskās uzraudzības aspektiem vietējā līmenī. Tā rezultātā 4. Atklātās 
pārvaldības partnerības (Open Government Partnership jeb OGP) rīcības plānā 2020. – 2021. gadam tika 
iekļautas Iepirkumu uzraudzības biroja un Delnas apņemšanās un paredzēts IP izmēģinājuma projekts trīs 
Latvijas pašvaldībās8. Tuvāko mēnešu laikā Delna piedalīsies šo saistību izpildē un ieviesīs dzīvē “Rīgas 
satiksmē” īstenotā IP izmēģinājuma projekta pieredzi. 

Vienlaikus, īstenojot IP, Delna varētu uzsvērt plašākus valdības centienus uzlabot publiskā iepirkuma 
sistēmas atklātību un efektivitāti. Tas ietver arī centralizētas iepirkumu datubāzes izveidi, kas ir pieejama 
atvērto datu formātā9, kā arī šīs datubāzes pieejamības nodrošināšanu, lai uzraudzītu būvdarbus valstī. 
4. OGP rīcības plāna ietvaros valdība arī paredz sniegt strukturētus datus par publisko iepirkumu 
līgumiem, kas ir daudzsološs solis ceļā uz sistēmas turpmāku uzlabošanu.  

 

Ieteikumi 

Pamatojoties uz projekta rezultātiem, Delna ir noteikusi vairākas iespējamās darbības, ko varētu veikt ar 
mērķi uzlabot Latvijas publisko iepirkumu sistēmu un pilsonisko iesaisti šīs sistēmas piemērošanā.  

Latvijas publisko iepirkumu sistēmas uzlabošana  

à Iekšējo trauksmes celšanas mehānismu, ko publiskas iestādes ar vairāk nekā 50 darbiniekiem 
īstenojušas 2018. gada Trauksmes celšanas likuma ietvaros, ieviešanas novērtējums. 

à Trauksmes celšanas mehānismu ieviešana attiecībā uz visiem ES finansētiem liela mēroga 
infrastruktūras projektiem neatkarīgi no iesaistīto organizāciju darbinieku skaita. 

à Neatkarīgu ekspertu obligāta iesaiste ES finansētu, stratēģisku, liela mēroga infrastruktūras 
projektu iepirkumos. 

à Starptautisko standartu pieņemšana atvērto datu nodrošināšanai visā liela mēroga 
infrastruktūras projektu iepirkuma ciklā.  

 

Integritātes paktu īstenošanas un pilsoniskās iesaistes uzlabošana iepirkumu uzraudzībā 

à IP līguma paraugu īstenošana infrastruktūras jomā, kas paredz pilsoniskās sabiedrības iesaisti jau 
projekta plānošanas posmā. 

à Novatorisku tehnoloģisku projektu izstrāde, lai apmierinātu pieprasījumu un nodrošinātu 
zināšanas par iepirkumu uzraudzību un veidotu pilsoniskās uzraudzības spējas. 

 

 
8 https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Latvia_Action-Plan_2019-2021_EN.pdf 
9 https://www.iub.gov.lv/lv/mekletiepirkumus ; https://bis.gov.lv/bisp/ 



 7 

1. Ievads 
Pasaulē pilsoniskā iesaiste publisko iepirkumu un publisko ieguldījumu uzraudzībā ir kļuvusi par vienu no 
galvenajām prioritātēm. ES korumpēti iepirkumu procesi ir palielinājuši ikgadējās līgumu izmaksas par 
EUR 5 miljardiem10, kas  neveicina iedzīvotāju uzticību publiskām iestādēm, publisko pakalpojumu 
kvalitātei un uzņēmējdarbības videi. Ņemot vērā milzīgos finanšu resursus, kas tiks ieguldīti ES valstīs, 
reaģējot uz Covid-19 krīzi, ir svarīgāki panākt, lai publiskie iepirkumi balstītos caurskatāmības, atbildības 
un pilsoņu iesaistes principos.  

20. gadsimta deviņdesmito gadu sākumā Transparency International sāka īstenot IP (IP – Integritātes pakts 
ir gan dokuments, gan pieeja publisku līgumu slēgšanai, atbilstoši kurai pasūtītājs un pretendenti ievēro 
paraugpraksi un nodrošina maksimālu pārredzamību11). Atbilstoši paktiem visu iepirkuma procesu 
uzrauga neatkarīgs uzraudzītājs (bieži no pilsoniskās sabiedrības), kurš nodrošina, ka pušu solījumi tiek 
izpildīti un ka iepirkuma un līguma izpildes procesi ir godīgi un pārredzami, regulāri publicējot par to 
uzraudzības ziņojumus. 

Laikā no 2016. līdz 2019. gadam Delna īstenoja integritātes paktu izmēģinājuma projektu, lai uzraudzītu 
iepirkumus ES finansētā projekta “Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība” vajadzībām. Šos iepirkumus 
īstenoja pašvaldības uzņēmums “Rīgas satiksme”. IP projekts Latvijā bija daļa no plašākas iniciatīvas, ko 
vadīja Transparency International un finansēja Eiropas Komisija, lai izmēģinājuma kārtā īstenotu IP nolūkā 
uzraudzīt ES finansētus projektus 11 Eiropas valstīs12.  

Uzraudzītajā iepirkuma projektā, ko īstenoja pašvaldības uzņēmums “Rīgas satiksme”, bija plānots 
uzlabot piekļuvi sabiedriskajam transportam un sekmēt Skanstes rajona attīstību Rīgas ziemeļrietumos. 
Tika plānots, ka projekts sākotnēji ilgs līdz 2023. gadam un tā finansējums būs EUR 97 miljoni (aptuveni 
70 % šīs summas no ES kohēzijas fondiem). Tomēr projekts tika pārtraukts 2019. gada maijā, kā iemeslus 
minot sliktu pārvaldību un nepieņemami augstus korupcijas riskus. Tajā laikā atklāja korupcijas 
skandālus, kuros bija iesaistīta “Rīgas satiksme” un tie skāra “Rīgas satiksmes” veiktos iepirkumus laika 
posmā no 2013. gada līdz 2016. gadam. 

Šajā ziņojumā ir sniegts īss kopsavilkums par IP izmēģinājuma projekta īstenošanu Latvijā, liekot uzsvaru 
uz projekta ietekmi un gūto pieredzi saistībā ar iepirkumu uzraudzību, saziņu un iedzīvotāju iesaisti.  
2. sadaļā ir sniegta informācija par uzraudzīto projektu un IP izmēģinājuma projekta mērķiem Latvijā. 
3. sadaļā ir aprakstīta projekta īstenošana visos tā galvenajos posmos. 4. sadaļā ir sniegts īss pārskats par 
projekta galvenajiem rezultātiem. Visbeidzot, 5. sadaļā tiek izdarīti secinājumi un sniegti ieteikumi valdībai 
un praktiski strādājošiem pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.  

IP īstenošanai bija pozitīvi rezultāti, tostarp tika atklātas un novērstas neatbilstības iepirkuma procesā, 
palielināta procesa atklātība un uzlabota piekļuve ar iepirkumiem saistītajai informācijai, kā arī palielināta 
Latvijas publisko iestāžu vēlme turpmāk izmēģināt IP Latvijas pašvaldībās. Vienlaikus tika gūta nozīmīga 
pieredze saistībā ar nepieciešamību uzlabot iedzīvotāju līdzdalību un neatkarīgu ekspertu iesaisti liela 
mēroga infrastruktūras projektos. Delna spēja noteikt ceļus turpmākai IP īstenošanai valstī. 

 
10 RAND Corporation (2016.g.) ziņojums The True Economic Cost of Corruption in Europe (Patiesās korupcijas izmaksas Eiropā), 
https://www.rand.org/news/press/2016/03/22.html 
11 https://www.transparency.org/en/tool-integrity-pacts 
12 https://www.transparency.org/en/projects/integritypacts  
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1.1. Piezīmes par analītisko ietvaru un metodiku 
Šis ziņojums tika sagatavots atbilstoši Transparency International  uzraudzības pieejai, kas tika izstrādāta 
un pieņemta 2014. gadā, lai gūtu labākus pierādījumus tam, kas, kāpēc un kā spēj efektīvi apturēt 
korupciju 13. Transparency International uzraudzības pieejas pamatā ir “ietekmes matrica” — analītiska 
“lēca”, kas tiek regulāri un sistemātiski izmantota projektos un iniciatīvās, lai uzraudzītu progresu iespējās, 
kas ļauj mazināt korupciju.  

Ietekmes matricā ir apskatītas divas galvenās jomas, kur jāpanāk izmaiņas:   

• politikas un institucionālās pārmaiņas, lai nodrošinātu, ka privātajiem un publiskajiem 
dalībniekiem valsts un starptautiskā līmenī ir visi vajadzīgie mehānismi, politikas un tiesību akti, 
lai novērstu un mazinātu korupciju un sekmētu labu pārvaldību; 

• uzvedības pārmaiņas — atsevišķas personas, kopienas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas un 
sociālās kustības sistemātiski rīkojas, lai visā pasaulē sekmētu labu pārvaldību un novērstu 
korupciju. 

Transparency International nodaļas un organizācijas, kas piedalās IP izmēģinājumu iniciatīvā, izmanto 
ietekmes uzraudzības pieeju. 2017. gadā DeIna izstrādāja plānošanas dokumentu, kurā izklāstītas 
izmaiņas, kas panākamas projekta rezultātā. Šo izmaiņu īstenošanā panāktais progress tika regulāri 
uzraudzīts projekta gaitā, un attiecīgā informācija pēc vajadzības tika atjaunināta. Pabeidzot projektu, 
2020. gada maijā tika sagatavots galīgais novērtējums par panākto progresu, pamatojoties uz projekta 
gaitā savāktajiem pierādījumiem. Šis dokuments ir publisks minēto pasākumu kopsavilkums.  

Galvenais ziņojuma datu un informācijas avots bija Delnas iekšējie dokumenti un projekta tehniskie 
ziņojumi, kas tika iesniegti Eiropas Komisijai. Lai labāk saprastu kontekstu un dalībniekus, iekšējie resursi 
tika integrēti ar publiskajiem resursiem, piemēram, rakstiem plašsaziņas līdzekļos un oficiālajiem 
dokumentiem, kā arī kvalitatīvajiem datiem, kas gūti intervijās ar galvenajām ieinteresētajām personām.  

 

 

  

 
13 Transparency International (2015. g.) ziņojums Are we on the road to impact? Transparency International Monitoring Guide (Vai esam ceļā uz 
ietekmi? Transparency International uzraudzības rokasgrāmata). 
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2. Ievads par uzraudzīto projektu 

2.1. Rīgas tramvaju infrastruktūras attīstība14 

Integritātes paktu izmēģinājuma projektam Latvijā tika izvēlēts ES finansēts iepirkuma projekts “Rīgas 
tramvaju infrastruktūras attīstība”, kura mērķis bija uzlabot satiksmes dzīvotspēju Skanstes rajonā, kas 
atrodas Rīgas ziemeļrietumu daļā, un sekmēt tā attīstību. Plānotais projekta finansējums bija aptuveni 
EUR 100 miljoni, un to bija plānots īstenot laikā no 2016. līdz 2023. gadam. Lai gan par iepirkumu bija 
atbildīgs pašvaldības uzņēmums “Rīgas satiksme”, par ES finansējuma pārvaldību atbildība bija uzticēta 
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), kas ir Finanšu ministrijas pakļautībā.  

Skanste tiek uzskatīta par vienu no daudzsološākajām Rīgas apkaimēm. Laikā no 2006. līdz 2015. gadam 
tās iedzīvotāju skaits palielinājās par 165 %, un tiek gaidīts, ka pašreizējais iedzīvotāju skaits (proti, 12 000) 
tuvāko desmit gadu laikā vairāk nekā dubultosies. Lai gan pašlaik Skanstes apkaimē koncentrējas 
modernas biroju ēkas, sporta un izklaides vietas, piemēram, Olimpiskais sporta centrs un Arēna Rīga, tika 
plānots, ka Skanstē vēl vairāk attīstīsies nekustamā īpašuma būvniecība, taps kultūras pasākumu un 
atpūtas norises vietas, kas padarīs šo rajonu vēl vairāk pievilcīgu iedzīvotājiem, apmeklētājiem un ārvalstu 
investoriem15.  

Neskatoties uz rajona attīstību, iedzīvotāji un apmeklētāji sūdzas par sliktu piekļuvi sabiedriskajam 
transportam un stāvvietu trūkumu. Tas ir ne tikai ievērojami apgrūtinājis cilvēku pārvietošanos lielu 
pasākumu laikā, bet arī pilnībā neatbilda Rīgas plāniem padarīt Skansti par “Rīgas moderno centru”. 
Jaunās tramvaja līnijas projekts šajā rajonā varēja atrisināt minētās problēmas, patiecoties konkrētu 
darbu izpildei:  

● esošās tramvaju infrastruktūras posma renovācija (3 km) un jauna posma izbūve (3,6 km);  
● 12 zemās grīdas tramvaju iegāde;  
● 11 jaunu tramvaja pieturu, vienas apakšstacijas, kontakttīkla, barošanas kabeļu un vietējo 

pievadceļu izbūve;  
● vienas apakšstacijas un esošo ielu rekonstrukcija, inženierkomunikāciju pārcelšana un satiksmes 

pārvaldības sistēmas izstrāde.  

Kopējais neto finansējums projekta īstenošanai sasniedza EUR 97,4 miljonus. No šīs summas 
EUR 65,6 miljonus (67,42 %) nodrošināja ES kohēzijas fondi, EUR 27,4 miljonus (28,13 %) “Rīgas satiksme” 
projekta līdzfinansējuma formā, un EUR 4,3 miljonus (4,45 %) — Latvijas valsts budžets. Plānotajos 
iepirkumos EUR 51,8 miljoni (53 %) bija atvēlēti būvdarbiem, EUR 42 miljoni (43 %) transportlīdzekļu 
iegādei, EUR 240 000 satiksmes pārvaldībai un papildu EUR 3,32 miljoni citiem darbiem.  

  

 
14 https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs/project?number=4.5.1.1%2F16%2FI%2F002 ; 
https://www.rigassatiksme.lv/files/rigas_tramvaju_infrastrukturas_attistiba_majaslapa_papildinats_e14df.pdf 
15 https://www.tvnet.lv/6910844/stagnacija-vai-klusa-attistiba-kas-patlaban-notiek-skanste  
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2.2. Integritātes paktu izmēģinājuma projekta mērķi Latvijā 

Izvēli piemērot IP Rīgas tramvaja līnijas attīstības projektam noteica vairāki faktori. Publiskie iepirkumi ir 
viena no visneaizsargātākajām jomām Latvijā,  runājot par iespējamu korupciju, to ietekmē gan iespējams  
favorītisms publisko līgumu piešķiršanā un ierobežota piekļuve informācijai par iepirkuma procedūrām16. 
Šīs problēmas saasina Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) ierobežotie resursi un spējas, kā arī vājā un mazā 
pilsoniskā sabiedrība, kas kavē valsts un pašvaldību finansēto darbu uzraudzību.  

IP izmēģinājuma projekta mērķis bija dod ieguldījumu šo problēmu risināšanā, sekmējot politiskās un 
institucionālās pārmaiņas publiskajā sektorā un uzvedības maiņu pilsoniskajā sabiedrībā. Atbilstoši 
iekšējai stratēģijai, kas noteikta 2017. gada sākumā, projekta mērķis jo īpaši bija sekmēt:  

• labākus institucionālos procesus un politikas dokumentu efektīvāku īstenošanu, tostarp 
sekmēt lielāku uzticību starp pasūtītājiem, pretendentiem un citām ieinteresētajām personām, kā 
arī veicināt lielāku iepirkuma procesa caurskatāmību, nodrošināt atbildību un godīgumu no 
uzvarētāju puses;  
 

• politikas pieņemšanu un grozīšanu, tostarp tiesību aktu pieņemšanu, lai Latvijā plašāk 
piemērotu IP rīku, kā arī tādu noteikumu pieņemšanu, kas uzliek pašvaldībām par pienākumu 
izveidot Būvniecības valsts kontroles biroja tīmekļa datubāzi;  
 

• iedzīvotāju līdzdalību iepirkumu uzraudzībā, tostarp apspriešanos ar kopienām, kuras skar 
iepirkuma priekšmets, un kopienu spēju veidošanu tādā mērā, lai tās sekmīgi varētu uzraudzīt 
publisko iepirkumu procesu un ziņotu par iespējamajiem pārkāpumiem.   

Lai arī stratēģija šo mērķu sasniegšanai galvenokārt ietvēra iepirkuma procesa uzraudzību un ieteikumu 
veidošanu “Rīgas satiksmei” un citām projektā iesaistītajām iestādēm, tomēr tika īstenotas arī citas 
būtiskas darbības, piemēram, komunikācija un izglītojošais darbs, kā arī apmācības un darba grupas 
projekta skartajās kopienās, lai skaidrotu kopienu viņu  iespējas uzraudzīt IP.   

 

  

 
16 https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/latvia/  
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3. Projekta īstenošana  

3.1. — Uzraudzības komandas izveide, sarunas un IP parakstīšana 

2016. gada pirmajos mēnešos Delna izveidoja IP projekta uzraudzības komandu. Tā sastāvēja no projekta 
vadītāja, projekta koordinatora un komunikācijas speciālista (Delnas darbinieki), kā arī no juridiskā 
konsultanta ar kompetenci publiskajos iepirkumos, kas tika nolīgts darbam 2016. gadā, un būvspeciālista, 
kas tika nolīgts 2017. gadā. Abi speciālisti tika atrasti atklātā konkursā, kas tika izsludināts Delnas tīmekļa 
vietnē17. Tramvaju eksperta atrašana bija grūtāka nekā gaidīts, jo Rīgas tramvaju līniju sistēmas tehniskie 
raksturlielumi atšķīrās no Rietumeiropas standartiem.  

2016. gadā Delna uzsāka sarunas par IP uzraudzības līguma izstrādi un parakstīšanu ar “Rīgas satiksmi” un 
citās valsts iestādēm. Lai panāktu vienošanos par dokumenta saturu, Delna organizēja vairāk nekā 
10 sanāksmes ar “Rīgas satiksmi”, CFLA, IUB, Satiksmes ministriju un Finanšu ministriju. Uzraudzības 
līgums tika oficiāli parakstīts 2016. gada 25. novembrī18. 

Uzraudzības līgumā tika izklāstītas Delnas uzraudzības komandas tiesības piedalīties tramvaju līnijas 
projekta iepirkuma komisijas sēdēs, neierobežota piekļuve visai informācijai un dokumentiem, kā arī 
prasība “Rīgas satiksmei” pieprasīt, lai konkursa uzvarētājs un arī apakšuzņēmēji parakstītu IP. Sākotnējās 
viedokļu atšķirības ar “Rīgas satiksmi” par Delnas tiesībām piekļūt konfidenciālai informācijai tika 
izcīnītas, Delnas uzraudzības komandai parakstot saistošu līgumu neizpaust konfidenciālu informāciju un 
konsultēties ar “Rīgas satiksmi” šaubu gadījumā. 

Projekta politizācija un problēmas saziņā par IP 

Kopš paša sākuma ap uzraudzīto projektu virmoja politiski strīdi un saspīlējums, ko saasināja dažādu 
interešu grupu par projektu sniegtā informācija — bieži tika pausti pretēji viedokļi par tā vajadzību un 
gaidāmajiem ieguvumiem. Tā rezultātā plašsaziņas līdzekļi un citi dalībnieki bieži apšaubīja un dažkārt pat 
pārprata IP paredzētās funkcijas un Delnas lomu tajā. Vairāki žurnālisti pievērsās tikai finansējuma 
summai, ko Delna saņems par uzraudzību un lomu lēmumu pieņemšanas procesā saistībā ar jaunās 
tramvaja līnijas atrašanās vietu, nevis iespējamiem IP ieguvumiem19.  

Projekta laikā Delna arī saskārās ar politisko spēlētāju uzbrukumiem, kuri apgalvoja, ka ar IP palīdzību tiek 
mēģināts ietekmēt Latvijas sabiedrību ar “ekstremāli liberālām idejām” un ka Eiropas Komisijas finansējuma 
piešķiršana Delnai ir bijusi neobjektīva20. Tas ne tikai apgrūtināja Delnas centienus uzraudzīt tramvaju līnijas 
iepirkumus un netraucēti sadarboties ar iepirkuma komisiju, bet arī radīja papildu laika un resursu tēriņus 
juridisko izmaksu segšanai21.   

                                                                                 uuu 

 

 
17 https://delna.lv/lv/2017/05/18/iepirkums-konsultaciju-sniegsana-buvniecibas-jautajumos-integritates-pakta-projekta-ietvaros-2/ 
18 https://delna.lv/wp-content/uploads/2016/12/RS_Delna_ligums_25.11.pdf 
19 Piemēram, sk.: http://puaro.lv/tiesiskums/delna-sanems-300-000-eiro-no-kapu-tramvaja-projekta/ 
http://www.kasjauns.lv/lv/zinas/237943/85-eiro-par-viena-sliezu-metra-uzraudzibu-projekta-vel-nav-bet-delna-jau-agitejot-par-kapu-tramvaju 
20 Piemēram, sk.: https://www.ventspils.lv//lat/pilseta_parvalde/114628-video:-lembergs:-vestule-par-delnu-parsutita-eiropas-komisijai ; 
https://www.ventspils.lv//lat/pilseta_parvalde/115589-video:-lembergs:-llpa-nosutijusi-vestules-ek-par-delnas-uzraudzibu-skanstes-tramvaja-
projekta 
21 https://delna.lv/lv/2018/02/08/delna-apstrid-ventspils-tiesas-spriedumu-prasiba-pret-aivaru-lembergu/ 
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Lai mazinātu šīs problēmas un ierobežotu tālākus ar šo situāciju saistītos riskus, Delna pielika papildu 
pūles, lai sniegtu sabiedrībai neatkarīgu informāciju par IP un skaidrotu jautājumus, kas saistīti ar Delnas 
uzraudzītāja lomu un finansējumu, kas vajadzīgs projekta darbību izpildei. Tas ietvēra IP veltītas tīmekļa 
vietnes izveidi, kurā bija interaktīvs projekta laika grafiks, plašāks projekta pamatinformācijas 
skaidrojums, Q&A sadaļa, kā arī būtiska informācija par juridiskā konsultanta un inženierzinātņu eksperta 
piesaisti22.   

Pārskatot projekta sasniegumus, Delna noteica trīs nozīmīgākos pieredzes aspektus:  

1) vajadzība izveidot visaptverošu, vienkāršu un skaidru informatīvu materiālu par IP, lai sabiedrībai skaidrotu 
tā mērķus un gaidāmos ieguvumus;  

2) vajadzība profilaktiski iesaistīt plašsaziņas līdzekļus, lai skaidrotu projekta mērķus, finansējuma avotus un 
Delnas lomu iepirkumu uzraudzībā;  

3) vajadzība sīkās apzināt riskus, kas saistīti ar projekta oponentu uzbrukumiem, kā arī vajadzība piešķirt 
pienācīgus projekta resursus juridiskajiem izdevumiem, lai aizsargātu uzraudzītāju no šādiem uzbrukumiem. 

 

 

3.2. Uzraudzības darbības 

Sākot no IP parakstīšanas un beidzot ar iepirkuma projekta apturēšanu 2019. gada maijā, Delna uzraudzīja 
četrus iepirkumus, kopā iesniedzot 25 ieteikumus “Rīgas satiksmei” (papildus vairākiem komentāriem un 
priekšlikumiem par dažādiem iepirkuma dokumentiem). “Rīgas satiksme” pienācīgi ņēma vērā 9 no 10 
ieteikumiem par publisko iepirkumu standartu un politiku izpildes uzlabošanu, kā arī 13 no 15 
ieteikumiem par iepirkumu procesa caurskatāmības un atbildības uzlabošanu. Ieteikumi un veiktās 
darbības ir izklāstītas trīs Delnas uzraudzības ziņojumos, kas publiskoti tās tīmekļa vietnē23. 

 

1. iepirkums. Sarunu procedūra par būvprojekta izstrādi Rīgas esošo tramvaja līniju 
infrastruktūras renovācijai un paplašināšanai24  

Pirmā iepirkuma sagatavošanas posmā Delna noteica un pauda bažas par vairākiem novērtēšanas 
kritērijiem, kas varētu ievērojami ierobežot iespējamo pretendentu skaitu. Pēc iepirkuma uzsākšanas, 
neskatoties uz minētajiem riskiem, 2016. gada decembrī Delna lūdza IUB veikt neatkarīgu novērtējumu. 
2017. gada janvāra vidū IUB nāca klajā ar atzinumu, sīki izklāstot kritērijus ekonomiski visizdevīgākā 
piedāvājuma novērtēšanai un pieprasot “Rīgas satiksmei” atcelt iepirkumu un attiecīgi pārstrādāt 
dokumentus25.   

 

 
22 https://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/ 
23 https://delna.lv/lv/intergritates_pakts_2016/uzraudzitie-iepirkumi/  
24 https://delna.lv/lv/2018/07/03/sarunu-proceduras-par-buvprojekta-izstradi-jaunas-tramvaju-infrastrukturas-posma-izbuvei-un-esosas-tramvaju-
linijas-parbuvei-gaita/ 
25 https://delna.lv/wp-content/uploads/2017/01/Starpatzinums_RS_2016_34_KF_2-kopija.pdf 
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• 01.01. Projekta uzsākšana 

• 25.11. IP parakstīšana

• 21.12. 1. iepirkuma izsludināšana (tramvaja 
līnijas būvprojekta izstrāde)

• 22.12. Delna pieprasa IUB veikt neatkarīgu 
iepirkuma dokumentu novērtējumu

2016

• 12.01. IUB pieņem atzinumu par Delnas atklātajām 
neatbilstībām 1. iepirkuma dokumentācijā

• 12.01. 1. uzraudzības ziņojums

• 16.01. 1. iepirkuma izbeigšana

• 28.07. Paziņojums par jaunu 1. iepirkuma konkursu

2017
• 11.04. 2. iepirkuma izsludināšana 

(12 zemgrīdas tramvaju piegāde)

• 14.06. Paziņojums par 1. iepirkuma uzvarētāju
•
• 03.07. 2. uzraudzības ziņojuma publicēšana

• 11.12. KNAB veic kratīšanu Rīgas domē un 
“Rīgas satiksmes” birojā saistībā ar iespējamo 
korupciju

• 12.12. 3. iepirkuma izsludināšana (Rīgas 
tramvaja līnijas attīstība)

2018

• 12.01. 2. un 3. iepirkuma pārtraukšana

• 25.02. 3. uzraudzības ziņojuma publicēšana

• 02.05. CFLA vienpusēji pārtrauc līgumu ar “Rīgas 
satiksmi” nepieņemami augstu korupcijas risku dēļ

2019

2. attēls. Iepirkumu Rīgas tramvaja līnijas attīstībai laika grafiks  
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Iepirkuma dokumentu pārstrādāšanas laikā Delnas un “Rīgas satiksmes” sadarbība bija daudz aktīvāka. 
Papildus IUB ieteikumiem “Rīgas satiksme” arī ņēma vērā Delnas ieteikumu ievietot iepirkuma 
dokumentācijas skenētus eksemplārus iepirkuma tīmekļa vietnē (līdz tam tie bija pieejami tikai “Rīgas 
satiksmes” telpās), kā arī iztulkot iepirkuma pamatinformāciju angļu valodā, lai sekmētu ārvalstu 
uzņēmumu dalību26. “Rīgas satiksme” īstenoja šos ieteikumus arī citos iepirkumos, tostarp tajos, kas 
nebija saistīti ar uzraugāmo projektu.  

Jaunais iepirkums tika izsludināts 2017. gada jūlija beigās. Pieteikumu iesniegšanas laikā Delna veica 
pieteikuma iesniedzēju un to piedāvājumu izpēti un atklāja iespējamu dokumentu viltojuma gadījumu. 
Divi pretendenti iesniedza pieteikumu no tā paša izstrādātāja, kurš pēc iepirkuma komisijas lūguma 
sniedza skaidrojumus, norādot, ka ir piekritis iekļaušanai tikai vienā no piedāvājumiem. Kad “Rīgas 
satiksme” nekādi nerīkojās, Delna vērsās tiesībaizsargājošajās iestādes, lūdzot veikt izmeklēšanu, tomēr 
lietas izskatīšana netika turpināta, jo atbilstoši Krimināllikumam netika konstatēts nozieguma sastāvs27. 

Pēc uzvarētāja paziņošanas 2018. gada jūnijā Delnas uzraudzības komanda sadarbojās ar iepirkuma 
komisiju, lai uzlabotu galīgā līguma kvalitāti, ieviešot klauzulas, lai nodrošinātu savlaicīgu un atatbildīgu 
iepirkuma priekšmeta īstenošanu, kā arī konkrētus nosacījumus galīgā maksājuma veikšanai, termiņus 
projekta ziņojumu iesniegšanai un sodus par kavējumiem katrā projekta posmā. Visi ieteikumi tika iekļauti 
galīgajā līgumā, kura summa bija EUR 2,05 miljoni un kurš tika parakstīts 2018. gada jūnijā. Pēc tam 
uzvarētājs parakstīja arī IP. 

 

2. iepirkums — sarunu procedūra par zemās grīdas tramvaju piegādi28 

Otrajā iepirkumā norisinājās sarunu procedūra par 12 energoefektīvu zemās grīdas tramvaju piegādi. 
Izvērtējot iepirkuma procedūras dokumentu projektu, Delna noteica vairākas tehniskās prasības un 
kritērijus piedāvājumu novērtēšanai, kuri tika uzskatīti par tādiem, kas nepamatoti ierobežo konkurenci 
un ir apšaubāmi no energoefektivitātes/ilgtspējas viedokļa. Tas, piemēram, ietvēra pierādījumus tam, ka 
pretendents ir iepriekš izgatavojis vismaz vienu zemās grīdas tramvaju Austrumeiropas valstīm un ka 
piegādātajiem tramvajiem ir bijis vismaz viens dzinējs katram ritenim.  

Delna sniedza ieteikumu “Rīgas satiksmei”, lai uzlabotu novērtēšanas kritērijus, tomēr iepirkuma 
dokumentācijā tikai izdarīti tikai nelieli uzlabojumi. “Rīgas satiksme” pamatoja potenciāli ierobežojošās 
prasības ar pasažieru drošības un komforta, kā arī tramvaja darbības efektivitātes apsvērumiem, un Delna 
nesaņēma pārliecinošus pierādījumus un datus šādu apgalvojumu izvirzīšanai. Nenotika saruna par 
pēdējiem jauninājumiem attiecīgajā jomā, un vairums komisijas locekļu neuzdeva jautājumus par 
iepirkuma specifikācijām.  

Iepirkums tika izsludināts 2018. gada 11. aprīlī, un nākošajam procedūras posmam kvalificējās divi 
pretendenti: Škoda Transportation (Čehijas Republika) un Stadler (Polija). Pieteikumu iesniegšanas laikā 
Delna sniedza ieguldījumu vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem nodrošināšanā. Aptuveni divas 
nedēļas pirms iesniegšanas termiņa viens no pretendentiem lūdza “Rīgas satiksmei” pagarināt pieteikumu 
iesniegšanas termiņu. Šis lūgums tika noraidīts, lai gan pēc nedēļas, kad otrs pretendents izteica šādu 

 
26 https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/iepirkumi/sarunu-procedura-par-buvprojekta-izstradi-jaunas-tramvaju-infrastrukturas-posma-
izbuvei-un-esosas-tramvaju-linijas-parbuvei-1/ 
27 Ibid.  
28 https://delna.lv/lv/2019/02/25/parskats-par-rigas-satiksmes-istenota-zemas-gridas-tramvaju-iepirkuma-uzraudzibu/ 
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lūgumu, tas tika apmierināts. Tā kā “Rīgas satiksme” neinformēja pretendentu, kurš pirmais bija lūdzis 
pagarinājumu, Delnai bija jāiesaistās un pašai jānosūta šāds paziņojums.  

Iepirkums tika pārtraukts 2019. gadā, kad tika uzsākta izmeklēšana korupcijas lietā, kurā bija iesaistīta 
“Rīgas satiksme” (sk. logu zemāk). 2019. gada februāra beigās Delna publicēja uzraudzības ziņojumu, kurā 
uzsvēra ar tehniskajām specifikācijām saistītās problēmas un to saikni ar izmeklējamo korupcijas lietu. 
“Rīgas satiksme” asi kritizēja šo ziņojumu, tostarp izplatot nepatiesus apgalvojumus par Delnas nespēju 
norādīt uz iespējamām neatbilstībām tad, kad tās pirmo reizi radās. Daži no šiem apgalvojumiem tika 
daļēji atsaukti, kad Delna apsūdzēja “Rīgas satiksme” neslavas celšanā.29  

 

“Rīgas satiksmes” korupcijas lieta 

2018. gada decembrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) uzsāka krimināllietu pret “Rīgas 
satiksmi”, kā arī Polijas un Čehijas uzņēmumiem par korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju 
trīs iepirkumos par tramvaju, autobusu un trolejbusu piegādi laikā no 2013. līdz 2016. gadam par kopējo 
summu, kas pārsniedza EUR 270 miljonus30. Saskaņā ar plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju 
EUR 13-20 miljoni varētu būt samaksāti kukuļos (vidēji 5-7 % par katru piegādāto transportlīdzekli). 
Plašsaziņas līdzekļi arī norādīja, ka tehniskie parametri varētu būt izmantoti kā ierobežojošs mehānisms 
tramvaju iepirkumā31. 

Saistībā ar lietu Latvijā tika aizturētas sešas personas, bet Polijā divas personas. Turklāt 2018. gada beigās 
atkāpās “Rīgas satiksmes” valde. Saskaņā ar informāciju, kas tika publiskota plašsaziņas līdzekļos 
2020. gada jūnijā, uzņēmuma revīzijā tika atklāts, ka valde vairākus gadus ir pieņēmusi vairākus 
ekonomiski nepamatotus un izšķērdīgus lēmumus. Kamēr notiek izmeklēšana, Rīgas pašvaldība lūdza 
“Rīgas satiksmei” līdz 2020. gada rudenim noskaidrot, cik lieli ir zaudējumi un kā tos varētu atgūt32.  

 

3. iepirkums – Rīgas tramvaju infrastruktūras rekonstrukcija 33 

Trešais iepirkums bija slēgts un paredzēts “Rīgas tramvaju infrastruktūras rekonstrukcijai”. Iepirkuma 
dokumentu sagatavošanas laikā Delna norādīja uz sarežģītu birokrātisko procesu, atbilstoši kuram, 
neskatoties uz ES vienoto tirgu, ārvalstu piegādātājiem bija jāsaņem nepieciešamās atļaujas, lai veiktu 
būvdarbus Latvijas teritorijā. Delna uzskata, ka kopā ar citiem ierobežojošajiem kritērijiem saistībā ar 
pretendentu pieredzes apjomu (gados) attiecīgajā jomā un izbūvēto sliežu ceļu kilometrāžu tas kropļoja 
godīgu konkurenci un ierobežoja iespēju gūt vislielāko labumu par iztērēto naudu. 

Lai risinātu šīs problēmas, Delna ieteica atvieglot ārvalstu pretendentu akreditācijas procesu, lai tie varētu 
piedalīties iepirkumā, kā arī atteikties no citiem kritērijiem, kas ierobežo tādu mazāk pieredzējušu 
uzņēmumu dalību, kam tomēr ir pierādītas profesionālās spējas, un piemērot vides ziņā ilgtspējīgu praksi. 
“Rīgas satiksme” ņēma vērā gandrīz visus šos ieteikumus, un iepirkums tika izsludināts 2018. gada 

 
29  https://delna.lv/lv/2019/03/05/delna-prasa-rigas-satiksmei-atsaukt-nepatiesas-zinas/ 
30 https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/knab-rigas-satiksmes-lieta-par-polijas-un-cehijas-uznemumu-vienosanos-un-kukulosanu.a302904/ 
31 https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/kapec-vajag-motoru-pie-katra-ritena-aizliegtais-panemiens-peta-rigas-tramvaju-iepirkumu.a307550/ 
32 https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/no-rigas-satiksmes-bijusas-valdes-piedzenamie-zaudejumi-varetu-but-merami-miljonos.a364498/ 
33 https://delna.lv/lv/2019/08/15/skanstes-tramvaja-projekta-uzraudziba-kopsavilkums-par-delnas-paveikto/ 
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12. decembrī. Tomēr tas tika atcelts janvāra vidū, kad tika uzsākta izmeklēšana korupcijas lietā, kurā 
iesaistīta “Rīgas satiksme”.  

 

 

Kopienu iesaiste  

Uzraudzītajā projektā iedzīvotājiem bija ļoti grūti iesaistīties, un tas bija saistīts ar saspīlējumu, jo īpaši saistībā ar 
jaunās tramvaja līnijas atrašanās vietu. Pilsoniskā grupa “Lielo kapu draugi” aktīvi iebilda pret tramvaja līnijas izbūvi 
un plāniem to virzīt caur vēsturiski nozīmīgiem kapiem. No sākuma grupa pat uzskatīja, ka Delna ir “slepeni 
vienojusies” ar “Rīgas satiksmi” un ka tai ir lēmumu pieņemšanas pilnvaras attiecībā uz tramvaja līnijas atrašanās 
vietu. Problēmu vēl vairāk saasināja “Rīga satiksmes” nespēja mijiedarboties ar paredzētajiem labuma guvējiem un 
pilsoniskajām grupām, kas pauda savas bažas.  

Lai risinātu šo situāciju, Delna organizēja vairākas tikšanās ar “Lielo kapu draugiem” nolūkā skaidrot IP mērķus un 
to, kā iedzīvotāji var palīdzēt uzraudzīt neatbilstības un ziņot par tām, izmantojot trauksmes celšanas kanālus, 
apskati uz vietas un citas darbības. Lai gan šo tikšanos rezultātā izdevās panākt tikai ierobežotu grupas atbalstu 
attiecībā uz līguma izpildes posmu, tas tomēr palīdzēja mazināt neuzticību Delnas lomai IP.  

Viena epizode īpaši liecināja par Rīgas publisko iestāžu nespēju nodrošināt iedzīvotāju līdzdalību. 2018. gada 
decembrī Rīgas pilsētas Būvvalde izsniedza būvatļaujas visiem uzraudzītā projekta posmiem, iepriekš neveicot 
sabiedrisku apspriešanos ar attiecīgā rajona iedzīvotājiem. Tas tika pamatots ar apgalvojumu, ka Būvniecības likumā 
neesot tādas prasības34. Pēc šīs epizodes Delna organizēja tikšanos ar “Lielo kapu draugiem”, lai apspriestu šo 
problēmu, kā arī uzaicināja “Rīgas satiksmi” un pirmā iepirkuma uzvarētājus. “Rīgas satiksme” uz uzaicinājumu 
neatbildēja, bet uzvarētājs norādīja, ka nevar ierasties, jo atbilstoši līgumam tas esot pakļauts “Rīgas satiksmei”. 

Kas attiecas uz iedzīvotāju līdzdalību, nozīmīgākā mācībstunda ir tāda, ka sarežģītu infrastruktūras projektu 
gadījumā, kas skar lielas teritorijas, jau projekta novērtēšanas posmā ir jāiesaista skartās kopienas. Tas palielina 
sabiedrības uzticību un rada iedzīvotājos atbildības sajūtu par notiekošo. Tas arī palīdz pārveidot iespējamo 
pilsonisko pretestību pret projektu konstruktīvās debatēs, meklējot iespējamo risinājumu, kurā ieguvējas ir visas 
iesaistītās puses. Uzraudzītājs var rīkoties kā starpnieks starp dažādām pusēm, ja vien tām ir patiesa vēlme 
sastrādāties.  

 

 

 

Iepirkuma pārtraukšana 

Pēc “Rīgas satiksmes” amatpersonu aresta un jaunās valdes iecelšanas Delna sadarbojās ar jauno valdes 
priekšsēdētāju, CFLA, IUB un Finanšu ministriju, informējot par iespējamo korupciju un citiem projekta 
riskiem. Tad valdes priekšsēdētājs izlēma iecelt jaunu iepirkuma komisiju, lūdzot pārrakstīt zemās grīdas 
tramvaju un Rīgas tramvaju infrastruktūras rekonstrukcijas iepirkumu tehniskās specifikācijas.  

2019. gada sākumā Delnas stratēģiskais fokuss mainījās no projekta pretendentu integritātes uzlabošanas 
uz “Rīgas satiksmes” un Rīgas pašvaldības darbinieku integritātes spēju uzlabošanu, veicot apmācību par 
korupcijas riskiem publiskajos iepirkumos un efektīvu iekšējās kontroles un trauksmes celšanas sistēmu 

 
34 https://delna.lv/lv/2018/12/18/atbildigi-ir-rikot-publisko-apspriesanu/ 
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elementiem, kuru bija plānots rīkot 2019. gada pavasarī. Delna arī plānoja sekmēt godīgāku konkurenci, 
piedāvājot pamatotus pieredzes kritērijus un tehniskās prasības dalībai 2. un 3. iepirkumā.  

2019. gada februārī Delna atkārtoti pauda bažas “Rīgas satiksmei” par ierobežojošām tehniskajām 
prasībām, kas konstatētas 2. un 3. iepirkuma laikā, kā arī ieteikumu padarīt procesu atvērtāku visiem 
konkurentiem. Tomēr salīdzinājumā ar situāciju pirms iepirkumu atcelšanas iepriekšējā mēnesī lietas 
minimāli mainījās, jo iepirkuma dokumentācijā tika veiktas tikai nelielas izmaiņas.  

2019. gada 2. maijā, pamatojoties uz nepieņemami augstiem korupcijas riskiem un sliktu projekta vadību, 
CFLA vienpusēji izlēma pārtraukt līgumu ar “Rīgas satiksmi”, pieprasot atgriezt ES finansējumu 
EUR 450 000 apmērā, ko “Rīgas satiksme” līdz tam brīdim jau bija saņēmusi35. Tomēr “Rīgas satiksme” 
atteicās naudu atmaksāt, apgalvojot, ka tā jau tikusi iztērēta attiecināmo izmaksu segšanai. Šā ziņojuma 
publicēšanas laikā (2020. gada jūlijā) šis jautājums vēl nebija atrisināts.  

 

Gūtā pieredze — uzraudzības darbības 

• Juridiskā konsultanta un iepirkumu, kam piemēro IP, jomas ekspertu piesaistei jānotiek pat pirms 
uzraudzības sākuma. Tas ļauj uzraudzības komandai labāk un detalizētāk plānot uzraudzības pasākumus 
un noteikt iespējamos riskus, kas var rasties noteiktu iepirkuma un konkursa procesu laikā.  
 

• Atklājot aizdomīgas tehniskās prasības un uzvedību, kas var liecināt par neatbilstošu pasūtītāja vai 
pretendentu rīcību, uzraudzītājam jābrīdina uzraugošās iestādes un citi iepirkumā iesaistītie publiskās 
jomas dalībnieki un jāsadarbojas ar viņiem, lai atrisinātu problēmas. Tas ietver korupcijas risku izklāstu un 
skaidrojumu un norādījumu līgšanu par juridiskajā regulējumā paredzētajām iespējām risināt minētās 
problēmas. 
 

• Kad pasūtītājs nepienācīgi ievieš ieteikumus un nenovērš atklātās neatbilstības, uzraugam ir jābūt gatavam 
iesaistīties, lai nodrošinātu caurskatāmību un godīgas konkurences principu ievērošanu iepirkuma procesā, 
tostarp panākot, ka pret visiem pretendentiem attiecas godīgi un ka tie ir informēti par visām izmaiņām 
iepirkuma noteikumos (proti, iesniegšanas termiņos vai piedāvājuma formātā). 

 

 

3.3. Integritātes paktu ieviešana Latvijas pašvaldībās  

Pēc uzraudzītā projekta apturēšanas 2019. gada maijā Delnas interešu aizstāvības darbs bija vērsts uz 
integritātes paktu ilgtspēju Latvijā un attiecīgiem izmēģinājuma projektiem vietējā līmenī. Tas ietvēra 
publisku pasākumu un  darba semināru organizēšanu ar mērķi veicināt pilsoņu iesaisti ES finansēto 
projektu uzraudzībā36, kā arī dalību tādu darba grupu darbā, kas atbildīgas par 4. OGP rīcības plāna 2020.-
2021. gadam Latvijas saistību izpildi. Šī partnerība ir starptautiska platforma sadarbībai starp valdībām un 
pilsonisko sabiedrību.  

 
35 https://delna.lv/lv/2019/08/15/skanstes-tramvaja-projekta-uzraudziba-kopsavilkums-par-delnas-paveikto/ 
36 Piemēram, sk.: https://delna.lv/lv/2019/09/10/delnas-vasaras-skolas-dalibnieki-dalas-iespaidos/ ; https://delna.lv/lv/2019/12/17/konferences-
secinajumi-sabiedribas-iesaiste-palidz-identificet-negodigus-iepirkumus/ ; https://delna.lv/lv/2020/02/27/tiesraide-no-28-februara-konferences-
par-sabiedribas-lidzdalibu-es-fondu-uzraudziba/  
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Delnas interešu aizstāvības un pastiprinātās sadarbības ar IUB rezultātā IP projekta īstenošanas laikā 
1. OGP rīcības plāna apņemšanās sadaļā, kas saistīta ar publiskajiem iepirkumiem, tika iekļauti IP 
izmēģinājuma projekti trīs Latvijas pašvaldībās, ko īstenos IUB un Delna. Apņemšanās arī paredz, ka CFLA 
nodrošinās iepirkumu līgumus strukturētā formātā, kas vēl vairāk tehniski uzlabotu iepirkumu sistēmu37.  

 

Latvijas iepirkumu datu atklāšana 

Četru gadu laikā kamēr Latvijā tika īstenots IP izmēģinājuma projekts, valdība mēģināja novatoriski uzlabot publisko 
iepirkumu sistēmu, palielinot datu un informācijas pieejamību. 2017. gadā IUB izveidoja centralizētu atvērtā formāta 
publisko iepirkumu datubāzi38, un jau 2018. gadā iepirkumu līgumi un grozījumi tika publicēti elektroniskajā 
iepirkumu sistēmā (EIS)39. 2018. gadā valdība arī atjaunināja būvniecības informācijas sistēmu (BIS)40 (šī datubāze 
ļauj sekot būvdarbiem visā valstī), kā arī ieviesa noteikumu, saskaņā ar kuru pašvaldībām šajā sistēmā ir jāiesniedz 
informācija41.  

Apņemšanās iekļaušana 4. OGP rīcības plānā, lai nodotu iepirkuma līgumus lietotājam ērti izmantojamā formātā, ir 
solis uz priekšu, ko jāpapildina ar atvērto datu starptautisko standartu ieviešanu, kā sīkāk skaidrots 4. sadaļā 
(“Secinājumi un ieteikumi”).  

 

 

Šā ziņojuma publicēšanas laikā Delna sadarbojas ar IUB, lai izstrādātu sadarbības modeli un rīcības plānu, 
tostarp meklējot pašvaldības, kuras būtu gatavas izmēģināt IP līdz 2021. gada septembrim. Minēto 
papildina Delnas publiskotā rokasgrāmata, kurā skaidrots, kā izstrādāt, sagatavot un īstenot IP saskaņā ar 
starptautisko paraugpraksi. Rokasgrāmatā ir iekļauts iespējamo uzraudzības darbību saraksts, kā arī 
pārskats par visbiežāk sastopamajiem korupcijas “sarkanajiem karodziņiem” publisko iepirkumu jomā un 
to novēršanas iespējām 42. 

Turklāt sadarbībā ar IUB un ar IP projektam piesaistītā juridiskā konsultanta atbalstu Delna izstrādāja 
dokumentu paraugu kopumu, ko pašvaldības un citas publiskās iestādes var izmantot preču, 
pakalpojumu un būvdarbu iepirkumu organizēšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu43. 

 

  

 
37 https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/01/Latvia_Action-Plan_2019-2021_EN.pdf  
38 https://www.iub.gov.lv/lv/mekletiepirkumus 
39 https://www.eis.gov.lv/EIS/ 
40 https://bis.gov.lv/bisp/ 
41 https://lvportals.lv/skaidrojumi/298971-buvniecibas-informacijas-sistemas-lietosanu-grib-noteikt-ka-obligatu-2018  
42 Greko A. (2020. g.), “Integritātes pakti un publisko iepirkumu pilsoniskā uzraudzība — īsa rokasgrāmata praktiķiem”, Transparency International 
Latvijas nodaļa  
43 https://delna.lv/en/2020/08/10/publication-of-procurement-document-package/  
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4. Īss projekta rezultātu novērtējums 
Delnas iekšējais novērtējums par projekta ietekmi, kas tika veikts 2020. gada pirmajā pusē, liecina, ka 
projekts ir palīdzējis sasniegt dažus galvenos stratēģiskos mērķus, kas saistīti ar neatbilstību novēršanu, 
projekta caurskatāmību un IP ilgtspēju. 

Projekta pirmajos posmos uzraudzības darbības ļāva Delnai atklāt neatbilstības un pastiprināt sadarbību 
ar IUB, CFLA un Finanšu ministriju šo neatbilstību novēršanai. Apsekojumā, kas tika veikts projekta beigās, 
šo iestāžu pārstāvji augstu vērtēja Delnas veikto uzraudzības darbu un tās informācijas un ieteikumu 
noderību, kas saņemti, pateicoties neatkarīgu ekspertu iesaistei.  

Turklāt projekts arī sekmēja lielāku caurskatāmību un informācijas pieejamību “Rīgas satiksmes” 
iepirkumu procesos. Pēc pirmā iepirkuma tehnisko specifikāciju pārstrādāšanas “Rīgas satiksme” 
publicēja konkursa dokumentus savā tīmekļa vietnē. Tie ietvēra arī pamata informāciju angļu valodā. Tāda 
pati prakse tika izmantota turpmāko iepirkumu gadījumā, tostarp arī iepirkumos, kas nebija saistīti ar 
uzraudzīto projektu. Salīdzinājumā ar sākotnējo situāciju, kad dokumenti bija pieejami tikai pasūtītāja 
telpās, tas bija labs solis uz priekšu, un izmaiņas ir uzskatāmas par ilgtspējīgām.   

Ir arī gūti pierādījumi par to, ka projekts ir sekmējis publisko iestāžu vēlmi plašākā mērogā īstenot IP 
Latvijā, par ko liecina 4. OGP valsts rīcības plāns, kurā iekļauta apņemšanās īstenot šā rīka izmēģinājuma 
projektus trīs Latvijas pašvaldībās. Tas ir tieši attiecināms uz pozitīvo sadarbību starp Delnu un IUB 
projekta laikā, kā arī uz IP vērtības atzīšanu, jo šī pieeja ļauj agrīni atklāt neatbilstības un uzlabot iepirkuma 
dokumentācijas kvalitāti. 

No otras puses, projekta pretrunīgais raksturs un tā gaidāmā izbeigšana apgrūtināja citu svarīgu mērķu 
sasniegšanu saistībā ar lielāku uzticību un integritāti ieinteresēto personu vidū, kā arī lielāku pilsonisko 
līdzdalību. 

Projekta beigās ir grūti izvērtēt, kā tas palielināja uzticību starp pasūtītāju, pretendentiem un sabiedrību. 
Neskatoties uz veiksmīgo sadarbību pēc 1. iepirkuma atsākšanās, saspīlejums 2. iepirkuma uzraudzībā, 
kas pastiprinājās pēc korupcijas lietas atklāšanas, un strīds par Delnas uzraudzības ziņojumu, neviļus arī 
mazināja uzticību starp Delnu un “Rīgas satiksmi”. 

Tā kā līgumi netika īstenoti, ir arī grūti teikt, vai projekts ir palielinājis skarto kopienu spēju un vēlmi 
līdzdarboties iepirkumu uzraudzībā un pārkāpumu ziņošanā. Lai gan Delnas sadarbība ar “Lielo kapu 
draugiem” un citām pilsoniskās sabiedrības grupām, kuras apstrīdēja projektu, palīdzēja skaidrot IP 
mērķus un sekmēja ierobežotu atbalstu būvniecības posma uzraudzībai, šādus centienus daļēji 
apdraudēja Rīgas pašvaldības iestāžu nevēlēšanās apspriesties ar iedzīvotājiem.  

Paredzamā projekta izbeigšana arī neļāva sasniegt citus mērķus, tostarp lielāku pretendentu un pasūtītāja 
integritāti un godīgāku konkurenci. Nebija iespējams pārbaudīt Delnas ieteikumus par savlaicīgu un 
atbildīgu 1. iepirkuma īstenošanu realizēšanos dzīvē. Turklāt nebija arī iespējams īstenot “Rīgas 
satiksmes” un Rīgas pašvaldības darbinieku apmācības, kas bija plānotas 2019. gada pavasarī, un 
pārskatītajos 2. un 3. iepirkuma dokumentos nebija jēgpilnu izmaiņu.  
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5. Secinājumi un ieteikumi  
Ņemot vērā sarežģītos apstākļus, kuros notika Rīgas tramvaja līnijas attīstības uzraudzība, kā arī faktu, ka 
iepirkuma projekts tika izbeigts trīs gadus pirms tā plānotajām beigām, IP izmēģinājuma projektu var 
uzskatīt par sekmīgu. Uzraudzības darbības sekmēja neatbilstību atklāšanu un novēršanu, kā arī lielāku 
atklātību un piekļuvi informācijai “Rīgas satiksmes” iepirkuma procesos, un Latvijas iestādes tagad labāk 
pārzina IP un ir gatavas tos piemērot vietējā līmenī.  

Pamatojoties uz šiem rezultātiem, ir iespējams noteikt turpmākās darbības jomas. No likumdošanas un 
regulēšanas skatpunkta tas ietver Trauksmes celšanas likuma noteikumu pastiprināšanu, neatkarīgu 
ekspertu klātbūtni liela mēroga un stratēģiski svarīgos iepirkumu projektos un starptautisku standartu 
pieņemšanu attiecībā uz iepirkumu datu atklāšanu. No pilsoniskās līdzdalības skatpunkta pasākumi var 
ietvert IP  īstenošanu infrastruktūras projektos un tādas platformas izveidi, kurā satiekas vajadzība 
uzraudzīt konkrētus IP projektus un potenciālie iepirkumu uzraudzītāji.  

 

Latvijas publisko iepirkumu sistēmas uzlabošana 

à Valdībai jānovērtē iekšējo trauksmes celšanas mehānismu īstenošana publiskās iestādēs 
un valsts un pašvaldību uzņēmumos ar vairāk nekā 50 darbiniekiem un jāparedz, ka šādi 
mehānismi jāizmanto arī visos liela mēroga infrastruktūras projektos.  

Ar “Rīgas satiksmi” saistītā korupcijas lieta vēlreiz pierādīja, ka ir jāuzlabo valsts un pašvaldības 
uzņēmumu iekšējās kontroles un integritātes mehānismi, kā arī to darbiniekiem jānodrošina iespēja ziņot 
par iespējamiem korupcijas gadījumiem. Saskaņā ar 2019. gada Trauksmes celšanas likumu44 publiskām 
iestādēm, valsts uzņēmumiem un privātām organizācijām ar vairāk nekā 50 darbiniekiem jāizveido iekšēji 
trauksmes celšanas mehānismi, kas ir labs solis ceļā uz korupcijas novēršanas kultūru publiskās un 
privātās jomas dalībnieku vidū. 

Tomēr kopš jaunā likuma pieņemšanas vēl nav veikta īstenošanas izvērtēšana, un tāpēc ir grūti noteikt šo 
pasākumu efektivitāti. Tas būtu jāuzskata par prioritāti vismaz attiecībā uz publiskajām iestādēm. Turklāt 
valdība arī varētu lemt par to, ka lielos infrastruktūras projektos varētu ieviest trauksmes celšanas 
mehānismus (šos projektus varētu noteikt pēc ekonomiskās vērtības, prioritārajām jomām vai korupcijas 
riska) neatkarīgi no darbinieku skaita iesaistītajās privātajās un publiskajās organizācijās.  

 

à Valdībai jālemj par neatkarīgu ekspertu obligātu iesaisti ES finansētos, stratēģiskos, liela 
mēroga infrastruktūras projektu iepirkumos.  

Delnas pētījuma beigās veiktajā apsekojumā Finanšu ministrija, CFLA un IUB norādīja, ka neatkarīgu 
tehnisko ekspertu iesaiste uzraudzības komisijas darbā ļāva labāk uzraudzīt procesu un palīdzēja uzlabot 
iepirkuma dokumentu un tehnisko prasību kvalitāti, tostarp ļaujot atklāt iespējamos korupcijas riskus. Tas 
nozīmē, ka iespēja sarežģītos tehniskos iepirkumos iepazīties ar vairākiem viedokļiem par darba prasībām 
var palielināt uzticību starp ieinteresētajām personām un uzlabot sasniedzamos rezultātus.  

 
44 https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums  
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Pašlaik saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu lēmumu par ārēju ekspertu iesaisti pēc saviem ieskatiem 
pieņem pasūtītājs, un šādā procesā ir arī jāizvairās no iespējama interešu konflikta. Tas ir pamatoti, jo, 
obligāti pieprasot ekspertu klātbūtni visos liela mēroga iepirkumos (kuru vērtība pārsniedz noteiktu 
summu), pasūtītājiem tiktu uzlikts nesamērīgs slogs (būtu nepieciešams atsevišķs iepirkums ekspertu 
atlasei). Tomēr joprojām pastāv risks, ka neatkarīgie eksperti netiks iesaistīti projektos, kur viņu klātbūtne 
būtu vēlama.  

Tāpēc valdībai ir jāapsver iespēja piemērot prasību par ekspertu iesaisti noteiktos ES finansētos 
infrastruktūras projektos, kam ir stratēģiska sociālekonomiskā nozīme un/vai augsti korupcijas riski. 
Turklāt atbilstoši Eiropas Sadarbības un attīstības organizācijas publisko investīciju integritātes ietvaram45 
šādu stratēģisku projektu gadījumā valdība arī varētu uzlikt par pienākumu izveidot neatkarīgu 
novērtētāju komisijas, kuru darbā piedalītos arī attiecīgās jomas eksperti, lai tādējādi kliedētu 
pretendentu bažas par konkursa godīgumu vai citiem ar iepirkuma saistītiem principiem.  

Vēl viens iespējams un starptautiskai paraugpraksei atbilstošs risinājums ietver valdības partnerību ar 
Infrastruktūras atklātības iniciatīvu (Infrastructure Transparency Initiative  jeb CoST), kas ir pasaules 
vadošā iniciatīva publiskās infrastruktūras atklātības un atbildības jomā46. Papildus mehānismiem 
pilsoniskās sabiedrības iesaistei un aktīvai datu atklāšanai par infrastruktūras projektiem CoST  pieeja arī 
ietver “pārliecības gūšanas procesu”, kas sastāv no neatkarīgu ekspertu trešo personu pārskatiem par 
vispārējo atklātību un datu pieejamību saistībā ar infrastruktūras projektiem, kam piemīt stratēģiska 
vērtība47. 

 

à Valdībai jāpieņem starptautiski standarti atvērto datu sniegšanai visā liela mēroga 
infrastruktūras projektu iepirkuma ciklā, kā arī citu nozīmīgu publisko ieguldījumu 
gadījumā. 

Atvērto datu pieejamība visos publiskā iepirkuma posmos ir kļuvusi par svarīgu uzņēmējdarbības 
informācijas gūšanas rīku, kas var palīdzēt novērst un atklāt korupciju, kā arī novērtēt publisko iepirkumu 
sistēmas efektivitāti un lietderību. Kā norādīts šajā ziņojumā, pēdējo četru gadu laikā Latvijas valdība ir 
panākusi ievērojamu progresu šajā jomā. Šo progresu varētu vēl vairāk pastiprināt, pieņemot 
starptautiskos atvērto datu standartus attiecībā uz visu iepirkuma ciklu. 

Šobrīd valdība varētu pieņemt divus galvenos atvērto datu standartus: 1) infrastruktūras datu standarts 
(IDS)48, ko izstrādājis CoST un kas ietver tādu 40  datu punktu sarakstu, ko regulāri jāatklāj visā publiskās 
infrastruktūras projekta dzīves ciklā, 2) atvērto līgumdatu standarts (Open Contracting Data Standard  jeb 
OCDS)49, ko izstrādājusi Atvērto līgumu partnerība (Open Contracting Partnership jeb OCP) un kurā 
aprakstīts, kā visos līguma slēgšanas posmos ir jāstrukturē vai jāformatē informācija, lai to padarītu 
publisku mašīnlasāmā formātā.  

Tā kā abi šie standarti ir savstarpēji papildinoši un pastiprinoši, 2019. gada aprīlī OCP un CoST nāca klajā 
ar Infrastruktūras datu atvērto līgumu standartu (OC4IDS)50, kurā apvienoti OCDS un IDS, lai iegūtu 

 
45 http://www.oecd.org/corruption-integrity/reports/integrity-framework-for-public-investment-9789264251762-en.html  
46 http://infrastructuretransparency.org/about-us/  
47 http://infrastructuretransparency.org/our-approach/core-feature-assurance/  
48 http://infrastructuretransparency.org/resource/cost-infrastructure-data-standard/  
49 https://www.open-contracting.org/data-standard/  
50 https://standard.open-contracting.org/infrastructure/latest/en/  
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strukturētus un standartizētus datus par infrastruktūras projektiem un līgumiem. Gan CoST, gan OCP 
sniedza tehnisko palīdzību valdībām, kuras bija ieinteresētas šo standartu īstenošanā. Šo procesu var 
īstenot, arī izmantojot esošās OGP saistības attiecībā uz publisko līgumu slēgšanu (Latvijai tādas ir). 
Turklāt ir arī gūti pierādījumi par valstīm, kam tas sekmīgi ir izdevies.  

 

Integritātes paktu īstenošanas un pilsoniskās iesaistes uzlabošana iepirkumu 
uzraudzībā 

à IP līguma paraugu īstenošana infrastruktūras jomā 

IP izmēģinājuma projekts Latvijā pierādīja, ka liela mēroga infrastruktūras projektu gadījumā jau projekta 
plānošanas un novērtēšanas posmā ir nepārprotami vajadzīgs iesaistīt projektā skartās kopienas. Tas 
palīdzētu palielināt sabiedrības atbildības sajūtu par publiskiem tēriņiem un mazinātu sabiedrības 
iebildumu risku.  

Lai risinātu šo problēmu, Transparency International kopā a CoST, OCP un citām vadošajām pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām ir izstrādājusi uzraudzības līguma un integritātes pakta parauga modeli, kas 
pielāgots infrastruktūras projektiem51. Modelis apvieno IP pieeju pilsoniskajai uzraudzībai un CoST un OCP 
standartus iepirkuma datu atklāšanai ar lielu potenciālu uzlabot uzticību starp pasūtītājiem, 
pretendentiem un iedzīvotājiem. Ņemot vērā šī izmēģinājuma projekta pieredzi, šādam IP modelim Latvijā 
jāpiemīt trīs galvenajām īpašībām:  

1) skarto kopienu, neatkarīgu attiecīgās jomas ekspertu un nozares pārstāvju iesaiste infrastruktūras 
projektu plānošanas un novērtēšanas posmā, izmantojot sabiedrisko apspriešanu, publiskas 
uzklausīšanas un projekta reklāmas;  
 

2) “vairāku ieinteresēto personu pilsonisko grupu” izveide, lai uzraudzītu konkursa procesu. Šādās 
grupās iekļauj: i) neatkarīgu uzraudzītāju no pilsoniskās sabiedrības, kā noteikts IP standartā, 
ii) neatkarīgus ekspertus infrastruktūras projekta jomā, iii) skarto kopienu pārstāvjus;  
 

3) datu atklāšana atvērto datu formātā atbilstoši OC4IDS visā projekta dzīves ciklā. 

 

à Digitālā tirgus izveide, lai apmierinātu pieprasījumu un nodrošinātu pilsonisko 
uzraudzību un zināšanas par iepirkumiem, kā arī veidotu pilsoniskās uzraudzības spējas. 

Latvijas mazā pilsoniskā sabiedrība, kas galvenokārt dzīvo Rīgā, kā arī tehnisko ekspertu iespējamais 
trūkums vietējā līmenī var apgrūtināt centienus īstenot IP plašākā mērogā. Valsts varētu gūt labumu no 
digitālas platformas vai “tirgus” izveides, kur varētu tikties publiskās iestādes, kas vēlas saņemt 
neatkarīgas zināšanas par pilsonisko uzraudzību un iepirkumiem, kā arī organizācijas vai atsevišķas 
personas, kas spēj un vēlas šādas zināšanas sniegt. Šādu platformu varētu arī izmantot pilsoniskās 
sabiedrības spēju veidošanai, piemēram, nodrošinot informatīvus materiālus un tiešsaistes apmācību par 
publisko iepirkumu uzraudzību un integritātes paktu īstenošanu. 

 
51 https://www.transparency.org/whatwedo/publication/model_monitoring_agreement_and_integrity_pact_for_infrastructure 
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Visā pasaulē ir pierādījumi par līdzīgām sistēmām. Piemēram, kopš 2009. gada Meksikā valdība lūdz 
neatkarīgām organizācijām un/vai personām, ko sauc par “sociālajiem lieciniekiem” (SL) uzraudzīt visus 
lielas vērtības iepirkumu posmus un iesniegt rakstveida ziņojumus par to atbilstību juridiskajām 
normām52. SL, kas saņem samaksu par saviem pakalpojumiem, iegūst sertifikātu konkursā ar stingriem 
kritērijiem un pēc tam tiek iecelti noteiktu konkursa procesu uzraudzībai. 

Papildus uzraudzītāju kandidātu neatkarības un kvalifikācijas nodrošināšanai, pateicoties stingrām 
procedūrām šo prasību izpildes panākšanai, šāda modeļa izstrādei Latvijā būtu nepieciešami arī droši un 
ilgtspējīgi finanšu resursi. IP pieredze globālā līmenī liecina, ka ir daudzi veidi šīs pieejas īstenošanai, 
piemēram, šim nolūkam paredzot valsts līdzekļus vai valdības un pasūtītāju iepirkumu līdzekļus, un/vai 
izmantojot maksu, ko maksā publiskā iepirkuma dalībnieki53.  

  

 
52 https://www.baselgovernance.org/b20-collective-action-hub/initiatives-database/social-witness-testigo-social-integrity-pacts-mexico  
53 Transparency International (2016. g.), “Integritātes pakti. Praktiķu rokasgrāmata” 
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