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Kopš 2013. ga da 3. augus ta ir spē kā tie sī bu nor ma, 

kas liedz uz Ei ro pas Sa vie nī bas (ES) fi  nan sē ju mu pre ten-

dēt per so nām, ku ras ie priekš tī ši mal di nā ju šas at bil dī gās 

valsts pār val des ie stā des, snie dzot ne pa tie su in for mā ci ju 

par šo per so nu iz strā dā to un no ES fon du lī dzek ļiem 

līdz fi  nan sē to pro jek tu īs te no ša nu (ska tīt 2011. ga da 19. 

ok tob ra Mi nis tru ka bi ne ta no tei ku mu Nr. 8171 par tā 

sau ca ma jiem APV jeb augst as pie vie no tās vēr tī bas pro-

jek tiem 14.1. pun ktu). Šāds aiz lie gums šķiet pa ma tots – 

ar to tiek ie ro be žo ta ne god prā tī gu ES fi  nan sē ju ma sa ņē-

mē ju turp mā ka ie spē ja gūt la bu mu no ES fon du lī dzek ļu 

iz lie to ša nas. Ta ču prak sē nā kas sa stap ties ar ga dī ju miem, 

kad šīs nor mas pie mē ro ša na var no vest pie rak sta sā ku-

mā de fi  nē tā prin ci pa pār kā pu ma. Pro ti, var iz vei do ties 

si tu āci ja, kad sods par at bil dī go valsts pār val des ie stā žu 

tī šu mal di nā ša nu var ie ro be žot ne vis fak tis kos vai ni nie-

kus, bet gan ci tas per so nas.

Ju ri dis ko per so nu – ko mer san tu da līb nie ku (ak-

ci onā ru) sa stāvs mēdz mai nī ties. Tā pat arī mai nās ko-

mer san tu amat per so nu sa stāvs, dar bi nie ki. Pie mē ram, 

ko mer sants pirms vai rā kiem ga diem, ie spē jams, tī ši mal-

di nā jis ie stā di, snie dzot tai ne pa tie sas zi ņas par pro jek ta, 

kam ti cis pie šķirts ES fi  nan sē jums, īs te no ša nu. Ie stā de 

šo in for mā ci ju no de vu si tie sīb sar gā jo ša jām ie stā dēm, 

ku ras iden ti fi  cē ju šas kon krē tās ko mer san ta amat per so-

nas un dar bi nie kus, ku ri fak tis ki vei ku ši pār kā pu mu, 

dar bo jo ties ko mer san ta vār dā. Ir pa gā ju ši vai rā ki ga di, 

un ko mer san ta da līb nie ku (ak ci onā ru) sa stāvs ir pil nī bā 

no mai nī jies. Tā pat arī ir no ti ku šas iz mai ņas amat per so-

nu sa stā vā, kā arī ko mer sants pār trau cis dar ba tie sis kās 

at tie cī bas ar tiem dar bi nie kiem, ku rus tie sīb sar gā jo šās 

ie stā des tur aiz do mās par ne pa tie su zi ņu snieg ša nu ie stā-

dei par ES fon du fi  nan sē tā pro jek ta īs te no ša nu.

Ne ska to ties uz no ti ku ša jām pār mai ņām, ko mer san-

tam sa ska ņā ar MK no tei ku mu Nr. 817 14.1. pun ktu 

jo pro jām ir liegts pre ten dēt uz ES fi  nan sē ju mu. Tas ci tas-

tarp no zī mē, ka ko mer san tam pie mē ro tais sods ne tie ši 

ie tek mē jaun os ko mer san ta da līb nie kus (ak ci onā rus) – 

no teik tais ie ro be žo jums pa da ra neie spē ja mu ES fi  nan sē-

ju ma pie sais ti jaun o da līb nie ku plā no ta jiem in ves tī ci ju 

pro jek tiem, kas var ne ga tī vi ie tek mēt ko mer san ta kon ku-

rēt spē ju gan vie tē jos, gan eks por ta tir gos. Vien lai kus tās 

fi  zis kās per so nas, ku ras ag rāk fak tis ki vei ku šas dar bī bas, 

par ku rām ko mer san tam at tie cī gais sods – aiz lie gums 

pre ten dēt uz ES fi  nan sē ju mu – pie mē rots, var di bi nāt 

jaun us uz ņē mu mus un bez ie ro be žo ju ma ie gūt ES fi  nan-

sē ju mu to īs te no ta jiem pro jek tiem. 

Ap rak stī tā si tu āci ja šķiet ne pie ņe ma ma vai rā ku ap-

stāk ļu dēļ un ra da jau tā ju mus par li kum do ša nas kva li tā ti 

mū su val stī. Lai pa ma to tu šo ap gal vo ju mu, ne pie cie šams 

ie dzi ļi nā ties ap ska tā mās tie sī bu nor mas – pie mi nē to 

MK no tei ku mu Nr. 817 par ES fi  nan sē ju ma pie šķir ša nu 

APV pro jek tiem 14.1. pun kta – sa tu rā, kas no sa ka:

„Uz fi  nan sē ju mu ne var pre ten dēt, ja pro jek ta ie snie-

dzējs ci tu Ei ro pas Sa vie nī bas struk tūr fon du vai Ko hē zi-

jas fon da pro jek tu īs te no ša nas lai kā ir tī ši mal di nā jis sa-

dar bī bas ie stā di vai at bil dī go ie stā di, snie dzot ne pa tie su 

in for mā ci ju par at tie cī go pro jek tu īs te no ša nu.”

Šīs tie sī bu nor mas mēr ķis ir līdz īgs, kā no sa ka Pub-

lis ko ie pir ku mu li ku ma (PIL) nor mas, kas vēr stas uz kan-

di dā tu vai pre ten den tu iz slēg ša nu no da lī bas ie pir ku ma 

pro ce sā, tā dē jā di so dot at tie cī go ko mer san tu par da žā-

diem pār kā pu miem un no zie dzī giem no da rī ju miem, ko 

fak tis ki iz da rī ju šas at tie cī gā ko mer san ta amat per so nas, rī-

ko jo ties šī ko mer san ta vār dā. Ne ap šau bā mi – per so nām, 

kas cen tu šās iz krāpt ES fi  nan sē ju mu, bū tu jā liedz turp-

māk to sa ņemt, un ne vie nam ne va rē tu būt ie bil du mu 

pret šā da ie ro be žo ju ma le ģi tī mo mēr ķi. Ta ču ap rak stī tais 

ga dī jums rā da, ka šis mēr ķis var pa likt ne sa sniegts.

Ap ska tā mās tie sī bu nor mas bū tisks trū kums – tā 

ne no sa ka so da pie mē ro ša nas ro be žas. Kā jau ti ka mi-

nēts, pie mē ro ja mā tie sī bu nor ma „so da” ko mer san tu (ju-

ri dis ko per so nu). Tur klāt šī so da pie mē ro ša na lai kā ir 

ne ap ro be žo ta. Sa vu kārt tos ko mer san ta dar bi nie kus un 

amat per so nas (fi  zis kās per so nas), ku ru fak tis kā rī cī ba iz-

pau du sies kā ie stā žu tī ša mal di nā ša na, šī nor ma ne kā dā 

vei dā ne skar. Tas no zī mē, ka pat ga dī ju mā, ja ko mer san-

tam jau ilg sto ši nav ne kā das tie sis kas un fak tis kas saik-

nes ar dar bi nie kiem vai amat per so nām, ku ras fak tis ki 

snie gu šas ie stā dēm ne pa tie su in for mā ci ju, ko mer sants 

tik un tā ne var pre ten dēt uz ES fi  nan sē ju mu. Jā šau bās, 

vai pie šā diem ap stāk ļiem pie mē ro ja mā tie sī bu nor ma 

sa sniedz sa vu le ģi tī mo mēr ķi un vai sods – aiz lie gums 

sa ņemt ES fi  nan sē ju mu – ir sa mē rīgs.

At šķi rī bā no MK no tei ku miem Nr. 817, kas no sa ka 

ES fi  nan sē ju ma pie šķir ša nas kār tī bu APV pro jek tiem, 

Pub lis ko ie pir ku mu li ku ma 39. pants „Kan di dā tu un pre-

ten den tu iz slēg ša nas no tei ku mi” no sa ka, ka ko mer san ta 

tie sī bas pie da lī ties ie pir ku mos tiek ie ro be žo tas ga dī ju-

mos, kad tas tiek at zīts par vai nī gu at tie cī ga pār kā pu ma 

vai no zie dzī ga no da rī ju ma iz da rī ša nā ar spē kā stā ju šos 

kom pe ten tas in sti tū ci jas lē mu mu vai tie sas sprie du mu. 

Tur klāt aiz lie gums pie da lī ties ie pir ku mos ir ie ro be žots 

lai kā (no 12 līdz 36 mē ne šiem no at tie cī ga lē mu ma, pro-

In ves tēt ne drīkst so dīt
Ne vien ju ris ti, bet arī ci tu zi nāt ņu pār stāv ji jau iz se nis dis ku tē ju ši par 
so da mēr ķi, pa ma to tī bu, pie mē ro tī bu, se kām un ci tiem tā as pek tiem. 
Do mā jams, vis maz par vie nu lie tu dom star pī bām ne va ja dzē tu 
ras ties – sods jā iz cieš vai nī ga jam, ne vis kā dam ci tam vi ņa vie tā. 
Diem žēl tas ne vien mēr tā no tiek.
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ku ro ra priekš rak sta vai tie sas sprie du ma spē kā stā ša nās 

die nas). Ja ap ska tā mā MK no tei ku mu Nr. 817 nor ma 

tik tu pie mē ro ta, tul ko jot to ti kai gra ma tis ki, tad tās dar-

bī ba lai kā bū tu neie ro be žo ta – ko mer sants pat pēc vai-

rā kiem ga diem ne va rē tu pre ten dēt uz ES fi  nan sē ju mu 

arī tad, ja tā da līb nie ku (ak ci onā ru), kā arī amat per so nu 

sa stāvs bū tu pil nī bā mai nī jies. Tā tad gra ma tis ka ap ska tā-

mās nor mas in ter pre tā ci ja no ves tu pie ne tais nī ga re zul-

tā ta, jo ko mer sants pa lik tu „so dīts” neie ro be žo ti il gi, bet 

tai pa šā lai kā so da ne ga tī vās se kas vairs ne kā dā vei dā 

neie tek mē tu tās fi  zis kās per so nas, ku ru fak tis kā rī cī ba 

no ve da pie so da pie mē ro ša nas.

Mi nē tais se ci nā jums var ra dīt ap la mu priekš sta tu, 

ka ES fi  nan sē ju ma iz krāp ša na ir lie lā kais ie spē ja mais 

pār kā pums, kā du per so na var iz da rīt. Pie mē ram, so dā mī-

ba par Kri mi nāl li ku ma 272. pan tā pa re dzē to no zie dzī go 

no da rī ju mu (ne pa tie su zi ņu snieg ša na valsts in sti tū ci jai) 

vai nī ga jai per so nai tiek dzēs ta pēc vie na ga da. Sa vu kārt 

par krāp ša nu so dī tu per so nu so dā mī ba tiek dzēs ta trīs 

līdz as to ņu ga du lai kā at ka rī bā no no zie dzī gā no da rī ju-

ma sma gu ma pa kā pes. Pat se viš ķi sma gu no zie dzī gu 

no da rī ju mu ga dī ju mā so dā mī ba tiek dzēs ta. Tur klāt 

pas tāv ie spē ja, ka so dā mī ba tiek no ņem ta uz reiz pēc 

so da iz cie ša nas (ska tīt Kri mi nāl li ku ma 63. pan tu). Kā 

jau mi nēts, ap ska tā mā MK no tei ku mu Nr. 817 nor ma 

ne sa tur ne kā dus ie ro be žo ju mus san kci jas – lie gu ma pre-

ten dēt uz ES fi  nan sē ju mu – dar bī bai lai kā. Ja šo nor-

mu in ter pre tē ti kai gra ma tis ki, tā neie kļau jas tie sī bu 

sis tē mā. At bil sto ši Ad mi nis tra tī vā pro ce sa li ku ma 17. 

pan ta no tei ku miem un no sa cī ju miem tie sī bu nor mas in-

ter pre tē ša nā jā pie mē ro arī ci tas in ter pre tā ci jas me to des 

un jā lū ko jas pēc tie sī bu sis tē mai at bil stī ga re zul tā ta, sa-

snie dzot liet de rī gā ko un tais nī gā ko re zul tā tu.

Rak sta sā ku mā iz klās tī tās si tu āci jas liet de rīgs un tais-

nīgs ri si nā jums bū tu sa snie dzams, iz man to jot ana lo ģi ju 

ar PIL 39. pan ta ce tur tās da ļas nor mām. Pro ti, ie stā dei, 

pie mē ro jot ap ska tā mo MK no tei ku mu Nr. 817 nor mu, 

jā ņem vē rā, ka pēc sa tu ra un mēr ķa līdz īgā tie sis ka jā re gu-

lē ju mā pa re dzē tais ie ro be žo jums pie da lī ties pub lis kos ie-

pir ku mos ir ter mi nēts lai kā. At tie cī gi arī ko mer san tiem, 

ku ri sa vu laik va rē tu būt tī ši mal di nā ju ši ie stā di ES fi  nan-

sē ju ma sa ņem ša nas pro ce sā, bū tu jā aiz liedz pre ten dēt uz 
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ES fi  nan sē ju mu līdz īgu lai ka pos mu (t.i., no 12 līdz 36 

mē ne šiem). Jā pie bilst, ka tik pat ie spē ja ma un pat vē la ma 

bū tu ana lo ģi jas ar PIL 39. pan ta pirm ās da ļas 1. pun ktu 

pie mē ro ša na – bū tu jā so da ne vien ti kai tā da ju ri dis kā 

per so na, ku ra ie priekš tī ši mal di nā ju si ie stā di, bet arī tie 

ko mer san ti, ku ru pār stāv ji (amat per so nas un/vai dar bi-

nie ki ar lē mu ma pie ņem ša nas vai uz rau dzī bas tie sī bām 

at tie cī bā uz šiem ko mer san tiem) ie priekš so dī ti par ES 

fi  nan sē ju ma iz krāp ša nu. Tā dē jā di ana lo ģi jas pie mē ro ša na 

ļau tu sa sniegt ap ska tā mās tie sī bu nor mas mēr ķi – so dīt 

per so nas (gan ju ri dis kās, gan fi  zis kās), ku ras ie priekš tī ši 

mal di nā ju šas ie stā di, snie dzot ne pa tie su in for mā ci ju par 

pro jek tu, kam pie šķirts ES fi  nan sē jums, īs te no ša nu.

Liet de rīgs un tais nīgs ri si nā jums arī sa snie dzams, 

ie stā dei pēc bū tī bas iz vēr tē jot ko mer san tu, kas pre ten-

dē uz ES fi  nan sē ju mu. Ti kai tā dā vei dā ie spē jams pār-

lie ci nā ties, ka MK no tei ku mu Nr. 817 14.1. pun ktā 

pa re dzē tais sods – aiz lie gums pre ten dēt uz ES fi  nan-

sē ju mu – pa tie šām sa sniegs vai nī gos. No vie nas pus es, 

ko mer san ta da līb nie ku (ak ci onā ru) pil nī ga no mai ņa ne-

kā di neie tek mē pa šas šīs ka pi tāl sa bied rī bas tie sīb spē ju 

un rī cīb spē ju – tā ir un pa liek tā pa ti pat stā vī gā pri vā to 

tie sī bu ju ri dis kā per so na. No ot ras pus es, ko mer san ta 

īpaš nie ku mai ņas ga dī ju mā aiz lie gums pre ten dēt uz ES 

fi  nan sē ju ma sa ņem ša nu tie ši skar tu ne vis tās fi  zis kās per-

so nas, ku ru fak tis ka jā rī cī bā iz pau dies li kum pār kā pums 

(tī ša mal di nā ša na, snie dzot ie stā dei ne pa tie sas zi ņas), 

bet gan jaun o ko mer san ta īpaš nie ku, kurš ie priekš ne-

kā di nav bi jis sais tīts ar šo ko mer san tu, tā da līb nie kiem 

un/vai amat per so nām. Tā dē jā di ko mer san ta da līb nie ku 

(ak ci onā ru), kā arī amat per so nu pil nī ga no mai ņa va rē tu 

būt viens no tiem liet de rī bas ap svē ru miem (sa prā tī giem 

kri tē ri jiem), ku ru pie mē ro jot ie stā de no vēr stu MK no-

tei ku mu Nr. 817 14.1. pun kta ne pa ma to tu ne ga tī vu ie-

tek mi uz jaun o ko mer san ta da līb nie ku (ak ci onā ru). Jo 

se viš ķi šāds kri tē rijs bū tu pie mē ro jams ga dī ju mos, kad 

nav kon sta tē ja ma ne kā da sais tī ba starp jaun o ko mer san-

ta da līb nie ku (ak ci onā ru) un ie priek šē jiem tā da līb nie-

kiem (ak ci onā riem) un/vai amat per so nām.

Ana li zē tā si tu āci ja pa rā da, ka ne vien mēr pa rei zas ie-

ce res (ES fi  nan sē ju ma iz krā pē ju so dī ša na) sa sniedz mēr-

ķi – ne go dī gu per so nu rī cī bas dēļ var ciest ne ti kai god prā-

tī gi in ves to ri. Ne pre cī zi for mu lē ta tie sī bu nor ma, ku ras 

pie mē ro ša nā li kum de vējs ie stā dei nav de vis pat vis pā rī gas 

no rā des un vad lī ni jas, var no zī mēt veik smī gi strā dā jo šu ra-

žot ņu slēg ša nu ar vi sām no tā iz rie to ša jām se kām. Tā dēļ 

so diem jā būt mērķ tie cī gā kiem, bet tie sī bu nor mām – pre-

cī zāk for mu lē tām un mēr ķim at bil sto šā kām.

Jā šau bās, vai pie šā diem ap stāk ļiem 
pie mē ro ja mā tie sī bu nor ma sa sniedz 
sa vu le ģi tī mo mēr ķi un vai sods – 
aiz lie gums sa ņemt ES fi  nan sē ju mu – 
ir sa mē rīgs.
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