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Teju katrā raidījumā "De 
facto" un "Nekā perso-
nīga" ir sižeti par iespē-
jamām nelikumībām 

un līdzekļu izšķērdēšanu iepir-
kumos. Daļu no šiem iepirku-
miem aptur Iepirkumu uzrau-
dzības birojs (turpmāk – IUB), 
daļu – ne. Retāk iepirkumus ap-
tur tiesa, jo, neraugoties uz aiz-
domām, šādi iepirkumi bieži 
tiesā netiek pārsūdzēti. Uzņē-
mēji nereti pauž uzskatu, ka ie-
pirkuma rezultātu apstrīdēša-
nai vienīgais efektīvais līdzeklis 
ir sūdzība IUB. Savukārt IUB 
lēmuma tālāka pārsūdzēšana 
tiesā netiek uzskatīta par efektī-
vu līdzekli.

Šāda pieeja ir saprotama. IUB 
lēmuma pārsūdzība tiesā līguma 
noslēgšanu nekavē. Tiklīdz tiek 
pieņemts IUB lēmums, ar kuru 
pasūtītāja lēmums netiek atcelts, 
pasūtītājs noslēdz līgumu ar pre-
tendentu, kas nekavējoties sāk 
nolīgtā izpildi. Savukārt tiesas 
pagaidu aizsardzība šādā situāci-
jā iepirkumu lietās nav iespēja-
ma. Sistēma ir veidota valsts un 
pašvaldību interešu aizsardzībai 
– nepieļaut, ka iepirkums tiek ie-
saldēts. Savukārt ilga tiesāšanās 

par zaudējumiem neatbilst uz-
ņēmēju domāšanas ātrumam.

Tomēr 2018. gadā Senāta 
praksē ir radīts mehānisms, kurš 
padara efektīvāku neuzvarējušo 
pretendentu tiesību aizsardzību. 
Senāts 2018. gada 29. jūnija lē-
mumā lietā Nr. SKA-1320/2018 
norādīja, ka strīdos, kas izriet no 
publiskajiem iepirkumiem, efek-
tīva aizskartā iepirkuma proce-
dūras dalībnieka tiesību un tie-
sisko interešu aizsardzība ir ie-
spējama līdz brīdim, kamēr 
pasūtītājs nav noslēdzis līgumu 
ar iepirkuma procedūras uzva-
rētāju. Tāpēc situācijā, kurā pre-
tendents vienlaikus ar sūdzības 
iesniegšanu tiesā lūdz tiesu pie-
mērot pagaidu aizsardzības lī-
dzekli – aizliegt pasūtītājam 
noslēgt līgumu līdz tiesas pro-
cesa beigām –, pasūtītājam būtu 
jāatturas no līguma noslēgša-
nas, kamēr tiesa šo lūgumu nav  
izskatījusi. 

Aicinājumu pasūtītājam ne-
noslēgt līgumu Senāts piemēroja 
lietā par "Rīgas satiksmes" mik-
roautobusu pakalpojumu iepir-
kumu. Šajā lietā Senāts attīstī-
ja minēto pieeju, aicinot pasūtī-
tāju līdz pagaidu noregulējuma 
lēmuma izlemšanai arī neatvērt 
piedāvājumus. 

Pasūtītājs Senāta aicināju-
mu ievēroja. Rezultātā nolikums 
tika grozīts atbilstoši Senāta no-
rādēm. Tādējādi Senāta prak-
sē ir radīts normatīvajos aktos 
neregulēts mehānisms – faktis-
ki "pagaidu aizsardzība" pirms 
"pagaidu aizsardzības" jeb jauns 
nogaidīšanas periods, kurā pa-
sūtītājam būtu jāatturas no ie-
pirkuma līguma slēgšanas. Ob-
jektīvi gan jāatzīst, ka šāda tie-
sas aicinājuma juridiskā daba ir 
neskaidra, tomēr rezultātu tas  
sasniedz.

Nav zināms, kā šis mehā-
nisms iedzīvosies administra-
tīvo tiesu ikdienas praksē, to-
mēr Senāta pozīcija ir pietiekami 
skaidra, un parasti tā tiek res-
pektēta. Protams, tas nenozīmē, 
ka šis mehānisms automātiski 
tiks piemērots ikvienā iepirku-
mu lietā, jo lietu apstākļi ir spe-
cifiski. Tomēr tā pārzināšana var 
noderēt gan pasūtītājiem, gan – 
jo īpaši – pretendentiem, aizsar-
gājot savas tiesības iepirkumos, 
kā arī mazināt izplatīto priekš-
statu par tiesas procesa neefekti-
vitāti iepirkumu lietās. 
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Pagājušajā nedēļā Francijas 
ārlietu ministrs, Eiropas Komi-
sijas bijušais viceprezidents un 
breksita sarunu vedējs no ES pu-
ses Mišels Barnjē publicēja rak-
stu, kas signalizē par Eiropas Sa-
vienības arvien ambiciozākajiem 
mērķiem ogļskābās gāzes izmešu 
apkarošanā, atbildīgā resursu iz-
mantošanā un dabas daudzveidī-
bas saglabāšanā. 

Raksta autors atzīst, ka 2015. 
gada Parīzes klimata vienoša-
nās ir nepietiekama, lai ierobe-
žotu apkārtējās vides pārmaiņas. 
Tas attiecas gan uz globālo sasil-
šanu, gan uz arvien lielāko vides 
piesārņojumu ar plastmasu, gan 
arī sugu daudzveidības samazi-
nāšanos. Tādēļ viņš piedāvā virk-
ni papildu pasākumu, kas signa-
lizē par ES augstākās vadības no-
domiem šajā jomā. 

Svarīgākie pasākumi, ko pie-
dāvā M. Barnjē, ir šādi. Pirm-
kārt, Eiropai jākļūst par pilnībā 
oglekļa neitrālu ekonomiku līdz 
2050. gadam, proti, runa ir par to, 
ka ogļskābās gāzes (CO2) izme-
šiem ES gadsimta vidū, pēc nieka 
trīsdesmit gadiem, jābūt nullei. 

Lai to sasniegtu, nepieciešamas 
grandiozas investīcijas mobilitā-
tē (auto, avio, vilcienu un kuģu 
satiksmē), ēku energoefektivi-
tātē un atjaunojamajā enerģēti-
kā. Autors min, ka nepieciešams 
izrāviens svarīgākajās tehnolo-
ģijās – ūdeņraža šūnu tehnolo-
ģijā, jaunas paaudzes saules pa-
neļos un zaļajā ķīmiskajā ražoša-
nā –, kā arī ārkārtīgi striktu CO2 
izmešu ierobežojumu noteikša-
na automašīnām un sabiedriska-
jam transportam un Eiropas iz-
veidošana jau 2030. gadā par pir-
mo kontinentu, kurā pārvietojas 
tikai ar elektrisko transportu.   

Otrkārt, M. Barnjē piedāvā ra-
dikālas pārmaiņas resursu otrrei-
zējā izmantošanā. Šobrīd ES kat-
ru gadu pārvērš enerģijā un da-
žādos izstrādājumos astoņus 
miljardus tonnu dažādu izejvielu. 
Tikai 7,5% jeb 600 miljoni tonnu 
no tā ir otrreiz izmantotie mate-
riāli. Autors uzskata, ka šajā jomā 
nepieciešamas radikālas pārmai-
ņas un tām galvenokārt jāskar 
četras nozares – pārtikas iznieko-
šanas pārtraukšanu un bioekono-
miku, tekstilizstrādājumu ražo-
šanu, celtniecību un ātra patēriņa 
preču ražošanu un pārstrādi. To-
starp, piemēram, ir arī tāda inicia-
tīva kā organizēta cīņa pret elek-
tronisko ierīču un mājsaimniecī-
bas tehnikas novecošanos. 

Visbeidzot, treškārt, tiek ru-
nāts par sugu daudzveidības sa-
glabāšanu, kas galvenokārt va-
rētu izpausties kā jūras platību 

ekoloģiskās aizsardzības pastip-
rināšana un Viseiropas sarunas 
ar zemniekiem par lauksaimnie-
cības modernizāciju, lai tā atbil-
stu zaļajiem standartiem. 

M. Barnjē norāda, ka ES iz-
šķirīga rīcība vides aizsardzības 
jomā piespiedīs arī tās tirdzniecī-
bas partnerus piemērot tādus pa-
šus standartus, jo preces, kas ra-
žotas valstīs, kur netiek nodroši-
nāta vides aizsardzība pietiekamā 
apmērā, varētu vairs netirgot ES 
teritorijā. Vienlaikus šādi pasā-
kumi aizsargās arī Eiropas ražo-
tājus no negodīgas konkurences. 
Viņš arī min, ka Parīzes klimata 
vienošanās izpildei ES gatavojas 
katru gadu investēt 180 miljardus 
eiro, taču ES budžetam būs jāpa-
līdz šo mērķu sasniegšanā. 

Protams, šobrīd nav zināms, 
vai šīs radikālās rekomendācijas 
vispār iegūs likuma spēku. Tomēr 
šādas publikācijas skaidri signa-
lizē par noskaņojumu, kas valda 
ES augstākajā birokrātijā, ja par 
to kādam vēl bija neskaidrības pēc 
nākamā perioda (2021.–2027. ga-
dam) ES fondu sadalījuma, kurā, 
jāatgādina, dabas resursiem un vi-
dei paredzēts novirzīt 29,6% visu 
fondu (palielinājums 1,7 reizes). 
Tādēļ katram Latvijas iedzīvotā-
jam, uzņēmumam, valsts iestā-
dei vai pašvaldībai, pērkot kaut ko 
vai būvējot, jāsāk analizēt ne tikai 
cenu, veiktspēju vai ietilpību, bet 
arī ietekmi uz vidi un piemērotī-
bu arvien stingrākajiem vides sa-
glabāšanas noteikumiem ES.  
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