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Kam jaun ais Pub lis ko ie pir ku mu li kums 
nāks par la bu – pa sū tī tā jam, iz pil dī tā jam, 
sa bied rī bai, vi siem? Vai ko pu mā tas ir so lis 
uz priekš u, vai to mēr re dzat daudz brā ķa?

Ir gan so ļi uz priekš u, gan so ļi at pa kaļ. Ar vie nu 
ro ku tiek dots, bet ar ot ru kaut kas pa ņemts nost. 
Ko pu mā, pro tams, tā ir vir zī ba uz priekš u, bet vai-
rāk gan pa tei co ties ne vis vie tē jiem li kum de vē jiem, 
bet gan tam, ka re gu lē jums mai nās Ei ro pas Sa vie-
nī bas lī me nī. 

Ir vai rā kas lie tas, kas nāk par la bu pre ten den-
tiem. Pie mē ram, ja pre ten dents pie sais tī jis apakš-
uz ņē mē ju, kurš kā du ie mes lu dēļ vē lāk iz rā dās ne-
at bil stošs kon kur sa no li ku mam un no kon kur sa 
iz slē dzams, līdz šim tur ne ko ne va rē ja da rīt – līdz 
ar ne at bil sto šo apakš uz ņē mē ju au to mā tis ki dis-
kva li fi  cē ja arī gal ve no pre ten den tu. Ta ču jaun ais 
re gu lē jums pa redz, ka pre ten dents var no mai nīt 
apakš uz ņē mē ju, sa mek lē jot vie tā kā du, kurš at-
bilst kon kur sa pra sī bām. Tā pat la bi ir tas, ka, se-
ko jot ES di rek tī vas pra sī bām, ie vies ta nor ma, kas 

ļauj pre ten den tam, ie snie dzot pie dā vā ju mu, ne pie-
vie not vi sus pra sī tos do ku men tus, kas fak tis ki būs 
ne pie cie ša mi ti kai uz va ras un lī gu ma slēg ša nas ga-
dī ju mā. Pie mē ram, ār val stu kom pā ni jām tas ir liels 
at balsts – nav jā ies niedz iz zi ņas par no dok ļu pa rā-
diem, at sauk smes no ci tiem klien tiem... Tas ļauj 
ie tau pīt uz tul ko ša nas, no ta ri ālās ap lie ci nā ša nas 
iz de vu miem. ES ir ie viests Vie no tais ie pir ku mu 
pro ce dū ras do ku ments – tā da kā pa šdek la rā ci ja, 
ku ru pre ten dents aiz pil da, ap stip ri not, ka tas at-
bilst kon kur sa pra sī bām. Pa sū tī tā jam do ku men ti 
būs jā ies niedz ti kai uz va ras ga dī ju mā, bet jā būt ga-
ta vam, ka pēc pa zi ņo ju ma sa ņem ša nas par uz va ru 
kon kur sā tas būs jā pa veic īsā ter mi ņā. 

Sa vu kārt pie ne ga tī va jām iz mai ņām jaun ajā 
Pub lis ko ie pir ku mu li ku mā jā min de po zī tu sis tē ma 
(M. Briz go rak stu par šo te ma tu va rē ja la sīt žur nā la 
feb ru āra nu mu rā – re dak ci jas pie zī me). Ne sa ku, ka 
pats de po zī tu sis tē mas prin cips ir slikts, jo ļaun prā-
tī gie ap strī dē tā ji ir jā iero be žo, ta ču ša jā re gu lē ju mā 
tas ir ne sa mē rīgs, par daudz ie ro be žo jošs. 

Mai nās pa sū tī tā ja 
un apakš uz ņē mē ju 
at tie cī bas
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Aiz va dī tā ga da no ga lē Saei mā ti ka pie ņemts taut saim nie cī bai bū tisks 
tie sī bu akts – jauns Pub lis ko ie pir ku mu li kums, kas spē kā stā jas 
šo mē nes – 1. mar tā. Li kum pro jek ta ano tā ci jā no rā dīts, ka viens no 
ie mes liem jaun a re gu lē ju ma iz strā dei bi ja Ei ro pas Par la men ta un 
Pa do mes 2014. ga da 26. feb ru āra di rek tī vas 2014/24/ES par pub lis ko 
ie pir ku mu un ar ko at ceļ di rek tī vu 2004/18/EK pra sī bu pār ņem ša na. 
Ta ču jau ie priekš spē kā eso ša jā Pub lis ko ie pir ku mu li ku mā ar lai ka gai tā 
veik ta jiem gro zī ju miem dau dzos jau tā ju mos jau bi ja ie tverts tie sis kais 
re gu lē jums, kas at bil da ES pra sī bās no teik ta jam. To mēr jaun ā ie pir ku mu 
kār tī ba pa redz vēl vir kni iz mai ņu un jau ni nā ju mu, par ko por tā la Plz.lv 
re dak tors Ikars Kub liņš iz vai cā ja zvē ri nā tu ad vo kā tu Mā ri Briz go, 
kurš zvē ri nā tu ad vo kā tu bi ro jā Ellex Kļa viņš va da Pub lis kā ie pir ku ma 
prak ses gru pu. Sa ru nas gai tā īpa ša vē rī ba pie vēr sta gan tam, kā das 
iz mai ņas li kums ie vieš pa sū tī tā ja, ģe ne rā luz ņē mē ja un apakš uz ņē mē ju 
at tie cī bās, gan pie dā vā ju mu vēr tē ša nas kri tē ri jiem, kas vairs ne va rēs 
būt ti kai zem ākā ce na, gan re zul tā tu ap strī dē ša nas kār tī bai un ci tiem 
li ku ma vies to iz mai ņu as pek tiem.
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Vai no teik tās de po zī tu sum mas ir 
pā rāk lie las?

Par sum mām va ja dzē tu veikt de ta li zē tā ku pē tī ju-
mu, lai va rē tu teikt ko vai rāk. Pro tams, sum mas 
ir sa lī dzi no ši augst as. Gal ve nā pro blē ma ir ci ta. 
Li kum pro jek ta dar ba gru pa bi ja ie ro si nā ju si ļo ti 
pa rei zu nor mu – ka ga da ie tva ros sa vu pir mo kā da 
kon kur sa ap strī dē ša nas ie snie gu mu pre ten dents var 
ie sniegt bez mak sas. Tas ie ro be žo tu tā sau ca mos 
spor tis tus, kas ap strīd ik vie nu kon kur su, ku rā pie-
da lās, un ga da lai kā ie sniedz vai rā kus ie snie gu mus. 
To mēr pie ņem ta jā li ku ma re dak ci jā šī nor ma ir 
pa zu du si, un at tie cī bā uz de po zī ta no sa cī ju miem 
re gu lē jums ir pa li cis fak tis ki tāds pats kā 2009. ga-
dā. Pa re dzu, ka šīs nor mas dēļ li kums at kal tiks ap-
strī dēts Sa tver smes tie sā, jo no teik tie ie ro be žo ju mi 
ir ne sa mē rī gi.

Tas no zī mē, ka uz ņē mu mi va rē tu at tu rē ties 
ap strī dēt kon kur su re zul tā tus arī ta jos 
ga dī ju mos, kad tas bū tu pa ma to ti?

No sa vas pie re dzes va ru teikt, ka ir si tu āci jas, kad 
at nāk klients un jau tā – kā das ir iz re dzes uz va rēt? 
Es to ne vien mēr va ru dro ši pa teikt. Ir lie tas, ku rās 
iz re dzes ir ap mē ram 50:50. Kat ra si tu āci ja ir at šķi-
rī ga, bie ži vien ir ie sais tīts arī sub jek tī visms. 

Ja reiz pre ten dents ir ie snie dzis ap strī dē ju mu, 
to ne at zīst par pa ma to tu, un de po zī ta nau da 
ne tiek at mak sā ta... Ko uz ņē mē jam ie spē jams 
da rīt, lai to mēr at gū tu sa vu nau du? 
Vai to var ti kai ar tie sas sprie du mu?

Ja Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi rojs ir no rai dī jis ie snie-
gu mu, tad pie de po zī ta vairs ne var tikt ci tā di, kā 
vien ap strī dot bi ro ja lē mu mu tie sā. Ja tie sa sprie dīs, 
ka Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi ro ja ie snie gu mu iz ska-
tī ša nas ko mi si jas lē mums ir bi jis ne pa reizs, tad tas 
būs jā at ceļ un jā at mak sā ie snie dzē jam de po zīts. 

Vai šā dā ga dī ju mā tas no zī mē, ka arī viss 
kon kurss tiek at zīts par spē kā ne eso šu un 
jā rī ko at kār to ti?

Nē, šis lē mums at tiek sies ti kai uz de po zī tu. Starp 
ci tu, pa šu kon kur sa no li ku mu – spe ci fi  kā ci ju, pra-
sī bas – var ap strī dēt tā pat, tur nav pa re dzē ta de po-
zī ta ie mak sa. De po zīts jā mak sā ti kai par kon kur sa 
re zul tā tu ap strī dē ša nu. Pa re dzams, ka tie sas no slo-
dze pa lie li nā sies. Ie pir ku mu lie tās ir di vas in stan-
ces – prak se rā da, ka pir ma jā in stan cē lie tas tiek 
iz ska tī tas ap mē ram pus ga du pēc ie snieg ša nas.

To mēr iz nāk dī vai ni – de po zīts tiek 
at mak sāts, tā tad ie snie gums at zīts par 
pa ma to tu, bet kon kur sa re zul tā ti ne mai nās...

Tā da diem žēl ir ie pir ku mu sis tē mas spe ci fi ka. 
Līdz ko ie pir ku ma lī gums ir no slēgts, „vil ciens ir 
aiz gā jis”, un vie nī gais, ko tie sā var pra sīt – lē mu mu 
at zīt par pre ttie sis ku. Prin ci pā tie sa pa sa ka – jā, lē-
mums par kon kur sa re zul tā tiem ir ne pa reizs, ta ču 
mēs to ne va ram at celt un pie šķirt lī gu ma slēg ša nas 
tie sī bas ci tam pre ten den tam. Tā pēc ie snie gums Ie-

pir ku mu uz rau dzī bas bi ro jā ir vi se fek tī vā kais me hā-
nisms kon kur sa re zul tā tu ap strī dē ša nai – bi ro jam 
tas jā iz ska ta mē ne ša lai kā, un lē mums ir sais tošs 
pa sū tī tā jam. Līdz šim, ja Ie pir ku mu uz rau dzī bas 
bi rojs pa tei ca, ka ie snie gums nav pa ma tots, maz 
bi ja to, ku ri gā ja uz tie su. Ta gad tā vairs ne būs, 
jo zau dē tais de po zīts spie dīs uz ņē mē jus tie sā ties. 
Pro tams, ma zā kos ie pir ku mos, ja šī sum ma būs 
ļo ti ma za (de po zīts li ku mā no teikts 0,5% ap mē rā 
no pa re dzē tās lī gum sce nas), tad kā da da ļa var būt 
arī ne tie sā sies. 

Vai uz ņē mē ji šā dos ga dī ju mos ne gri bēs 
at gūt arī tie sā ša nās iz de vu mus?

Ad mi nis tra tī va jā pro ce sā tie sā ša nās iz de vu mi ir ļo ti 
ne lie li un tos ne at mak sā. Valsts no de vu gan va rēs 
at gūt, bet ne ju ris tu pa kal po ju mu iz de vu mus. 

Ar kā dām vēl pro blēm si tu āci jām jūs kā 
Pub lis kā ie pir ku ma prak ses gru pas va dī tājs 
zvē ri nā tu ad vo kā tu bi ro jā esat sa skā ries, 
vai jaun ais re gu lē jums tās spēs ri si nāt?

Vie na no po zi tī va jām iz mai ņām jaun ajā li ku mā 
ir pār eja no lē tā kās ce nas uz saim nie cis ki iz de vī gā-
kā pie dā vā ju ma prin ci pu. Līdz šim pri ori tā te bi ja 
zem ākā ce na, ta gad tam būs jā būt saim nie cis ka jam 
iz de vī gu mam. Tas no zī mē, ka pa sū tī tā jam būs jā-
mai na sa va do mā ša na, jā ņem vē rā ne ti kai ce na, 
bet arī ci ti fak to ri, kas ie tek mē il gter mi ņa iz mak sas, 
pie mē ram, elek tro ener ģi jas pa tē riņš. 

Vie na no 

po zi tī va jām 

iz mai ņām 

jaun ajā li ku mā 

ir pār eja 

no lē tā kās ce nas 

uz saim nie cis ki 

iz de vī gā kā 

pie dā vā ju ma 

prin ci pu.
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Tas ie tver kriet ni sa rež ģī tā ku rē ķi nā ša nu. 
Vai ne ra da arī lie lā kas sub jek ti vi tā tes ie spē jas?

At se viš ķos ga dī ju mos – jā. Bet, ja pa rei zi veic ie-
pir ku ma do ku men tā ci jas iz strā di, tad ir jā at rod ob-
jek tī vi vēr tē ša nas kri tē ri ji un jā pieš ķir pun kti par 
kat ru no tiem. Pie mē ram, būv dar bu ie pir ku mi jau 
sen tiek vēr tē ti pēc saim nie cis ki iz de vī gā kā pie dā-
vā ju ma. Ko pu mā šīs ir la bas iz mai ņas, kas pa lī dzēs 
cī nī ties arī ar ēnu eko no mi ku, jo zem ākās ce nas 
pie dā vā tā ji ne re ti to pa nāk ar iz vai rī ša nos no no-
dok ļu no mak sas. 

Li ku mā pa pla ši nāts pie gā dā tā ju iz slēg ša nas 
ga dī ju mu skaits, kā arī pēc pa sū tī tā ja 
iz vē les no sa kā mie ga dī ju mi. Ko tas no zī mē? 
Vai pa sū tī tājs va rēs bez pa ma to ju ma 
iz vē lē ties, ku ru pre ten den tu iz slēgt?

Nē, ir jā būt ie priekš no teik tiem kri tē ri jiem ie pir ku-
ma do ku men tā ci jā. Jeb ku rā ga dī ju mā šā dam so lim 
ir jā būt ob jek tī vi pa ma to tam. 

Viens no bū tis kiem li ku ma jaun ie ve du miem 
ir arī tas, ka ar ie pir ku ma lī gu mu va rēs 
re gu lēt ģe ne rā luz ņē mē ja at tie cī bas ar 
apakš uz ņē mē jiem. Kas ša jā zi ņā ir 
sva rī gā kais, kas mai nās?

Lie lā kās iz mai ņas skar būv nie cī bas jo mu. Nav no-
slē pums, ka līdz šim ir bi ju ši dau dzi ga dī ju mi, kad 
ģe ne rā luz ņē mējs ne sa mak sā ja apakš uz ņē mē jam, 
pa sū tī tājs to ne kā di ne va rē ja ie tek mēt, ta ču vien lai-

kus bi ja si tu āci jas ķīl nie ka lo mā, jo apakš uz ņē mējs, 
kam ne bi ja sa mak sāts, ap tu rē ja dar bus. Lai šā das 
si tu āci jas no vēr stu, turp māk li kums ļaus pa sū tī tā-
jam kon kur sa no li ku mā pa re dzēt ie spē ju no teik tos 
ga dī ju mos veikt mak sā ju mus tie ši apakš uz ņē mē-
jam. Lī gu ma pro jek tā ir jā at ru nā pre cī za kār tī ba, 
kā tas tiek da rīts. Pa ma tā tas ir si tu āci jā, kad jau 
ir iz da rī ti kā di kon krē ti dar bi, par ku riem ģe ne rā-
luz ņē mējs nav sa mak sā jis apakš uz ņē mē jam. Tad 
apakš uz ņē mējs var vēr sties pie pa sū tī tā ja un lūgt, 
lai tas ap mak sā ģe ne rā luz ņē mē ja pa rā du. Pa sū tī tājs 
to iz da ra, un par šo sum mu sa ma zi na nā ka mo iz-
mak su ģe ne rā luz ņē mē jam. 

Pro tams, pirms mak sā ju ma veik ša nas apakš uz-
ņē mē jam pa sū tī tā jam ir jā sa zi nās ar ģe ne rā luz ņē-
mē ju un jā pra sa skaid ro jums, lai pār lie ci nā tos, vai 
apakš uz ņē mē ja pra sī ba ir pa ma to ta. Si tu āci jas var 
vei do ties da žā das. Tā var būt arī apakš uz ņē mē ja 
vai na, pie mē ram, dar bi nav pa veik ti kva li ta tī vi. 
Taču šis no tei kums at tie cas ti kai uz būv dar bu jo-
mu. Vēl uz tei ca ma lie ta jaun ajā li ku mā ir tā, ka 
arī lī gu ma iz pil des lai kā būs ie spē jams mai nīt 
apakš uz ņē mē jus. Ja apakš uz ņē mējs kā du ie mes lu 
dēļ vairs ne pil da sa vas sais tī bas (pie mē ram, tam 
uz sākts mak sāt ne spē jas pro cess), ģe ne rā luz ņē mējs 
va rēs vēr sties pie pa sū tī tā ja, iz skaid rot si tu āci ju 
un sa ņemt at ļau ju at rast vie tā ci tu apakš uz ņē mē-
ju. Pro tams, šim aiz vie to tā jam jā at bilst tiem paš-
iem kon kur sā no teik ta jiem kri tē ri jiem, ku riem 
at bil da ie priek šē jais – ap gro zī jums, pie re dze utt. 
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Ja ir pama tots ie mesls apakš uz ņē mē ju mai nīt un 
ir at rasts vie tā at bil stošs cits apakš uz ņē mējs, pa sū-
tī tā jam sa ska ņā ar jaun o li ku mu ne bū tu pa ma ta 
to at teikt. Īpa ši ak tu āla šī ie spē ja va rē tu būt il gter-
mi ņa lī gu mu ga dī ju mos. 

Ja pa sū tī tā jam būs ie spē ja kļūt par 
vi du tā ju nau das da rī ju mos un mak sāt 
tie ši apakš uz ņē mē jam, vai kaut kas mai nās 
arī at bil dī bas sa da lē? Vai no teik tos ga dī ju mos 
tiek pa re dzē ta arī apakš uz ņē mē ja tie ša 
at bil dī ba pa sū tī tā ja priekš ā, vai par vi su 
jo pro jām at bil dīgs ir ģe ne rā luz ņē mējs? 

Nē, ša jā zi ņā ne kas ne mai nās. Šeit ju ri dis kā kon-
struk ci ja pa liek ie priek šē jā – apakš uz ņē mē jam nav 
tie šas at bil dī bas pret pa sū tī tā ju. Ta ču ir iz ņē mums, 
kas līdz šim iz rie tē ja ti kai no Ie pir ku mu uz rau dzī-
bas bi ro ja prak ses, bet ta gad ir ie strā dāts arī jaun ajā 
li ku mā. Arī ma nā prak sē ir bi ju ši da ži ga dī ju mi, 
kad pre ten den tam nav kon kur sa no li ku mā pra sī tā 
fi  nan šu ap gro zī ju ma, un šim no lū kam tas pie sais ta 
apakš uz ņē mē ju, kas iz pil da šo ap gro zī ju ma kri tē-
ri ju. Līdz šim prak sē pa ras ti ti ka ie vē ro ta kār tī ba, 
ka šā dā si tu āci jā ģe ne rā luz ņē mē jam ar pie sais tī to 
apakš uz ņē mē ju ir jā vei do per so nu gru pa – tas no-
zī mē, ka abi uz ņē mu mi kļūst so li dā ri at bil dī gi 
pa sū tī tā ja priekš ā. Ta gad tas ir skaid ri no teikts 
arī li ku mā. Teh nis ki apakš uz ņē mējs jo pro jām var 
pa likt kā tāds, bet tam būs jā pa rak sta vie no ša nās 
do ku ments, ka tas uz ņe mas tie šo at bil dī bu pret 
pa sū tī tā ju. Sva rī gi at ce rē ties, ka šī nor ma at tie cas 
ti kai uz ap gro zī ju mu. Ja ģe ne rā luz ņē mējs pie sais ta 
apakš uz ņē mē ju kā du ci tu pra sī bu dēļ – pie re dzes, 
spe ci ālis tu vai tam lī dzī gi, tad at bil dī ba to mēr tiek 
no ro be žo ta. 

Li ku mā no teik ta arī pra sī ba pre ten den tam, 
pie sa ko ties kon kur sam, uz rā dīt pa re dza mos 
apakš iz pil dī tā jus un ie pir ku ma da ļas, 
ku ras no dos iz pil dei. Vai šī nor ma pa redz, 
ka vi su uz rā dī to dar bu sa raksts arī ob li gā ti 
jā no dod apakš iz pil dī tā jiem, vai to mēr ģe ne rāl-
uz ņē mējs vē lāk drīkst pār do māt un no lemt, 
ka tos veiks pats? Ir re dzē ti arī tā di ga dī ju mi, 
kad apakš iz pil dī tā jus uz rā da fi k tī vi – 
ti kai tā pēc, lai kva li fi  cē tos ie pir ku mam, 
bet pēc tam tā pat cen šas vi su da rīt pa ši... 

Pats ģe ne rā luz ņē mējs drīkst pār ņemt dar bus, kas 
sā kot nē ji pa re dzē ti apakš uz ņē mē jiem – bet ar no-
sa cī ju mu, ka pa šam ģe ne rā luz ņē mē jam ir ne pie cie-
ša mā kva li fi  kā ci ja. Šā dos ga dī ju mos apakš uz ņē mē ji 
pa ras ti tiek pie sais tī ti ti kai or ga ni za to ris ku ie mes lu 
dēļ, pie mē ram, ja pre ten dents ne var uz reiz no dro-
ši nāt tik daudz dar bi nie ku, kā ne pie cie šams, jo tie 
aiz ņem ti ci tos ob jek tos. At šķi rī gi ir ga dī ju mā, ja 
ģe ne rā luz ņē mē jam nav ne pie cie ša mās kva li fi  kā ci-
jas dar bu veik ša nai. Tā pat arī nav at ļauts bez pa sū-
tī tā ja pie kri ša nas mai nīt apakš uz ņē mē jus – ja esi 
no rā dī jis, ka sa dar bo sies ar fi r mu „A”, tad ne var tā 
vien kār ši iz do māt, ka fi r ma „A” vairs ne der un jā-
ņem fi r ma „B”. 

Kā dā kār tī bā var vie no ties par pa pil du 
pra sī bām jau pa sū tī ju ma iz pil des gai tā? 
Kā ak tu āla jā pie mē rā ar Saei mas jaun ās ēkas 
re kon struk ci ju – ja pa sū tī tājs vē lāk at to pas, 
ka grib pa pil du spe ci fi  kā ci ju, vai jā slēdz 
at se viš ķa vie no ša nās par ce nām, ter mi ņiem?

Prin ci pā, ja pa sū tī tājs kaut ko ir aiz mir sis, tad par 
šiem dar biem vi ņam bū tu jā rī ko jauns kon kurss. 
Slēgt pa pil du vie no ša nos ne bū tu go dī gi pret ci tiem 
pre ten den tiem, tas bū tu pre tē ji at klā tas, brī vas kon-
ku ren ces prin ci piem. Pa sū tī tājs drīkst neiz slu di nāt 
at klā tu kon kur su ti kai tad, ja jaun ā pra sī ba ra du sies 
ob jek tī vu, no vi ņa ne at ka rī gu ap stāk ļu dēļ. Pie mē-
ram, rei zēm at klā jas kaut kas ne pa re dzēts, ro kot 
ēkas pa ma tus... Tad li kums ļauj uz sākt sa ru nu pro-
ce dū ru ar uz va rē ju šo pre ten den tu un vie no ties par 
pa pil dus vei ca mo dar bu tā mi. Ta ču, ja kon kur sa 
no li ku mā aiz mirsts ie rak stīt kaut kas, kas bi ja jā pa-
redz, tad at liek rī kot jaun u kon kur su, kas, pro tams, 
ra da lie las ne ēr tī bas. Ir bi ju ši ku ri ozi ga dī ju mi, kad 
ir jā veic ven ti lā ci jas iz bū ve, bet spe ci fi  kā ci jā aiz-
mirsts ie rak stīt, ka jā iz griež ven ti lā ci jai pa re dzē tie 
cau ru mi. 

Vai li kums re gu lē, cik de ta li zē tai ir jā būt 
ie pir ku ma teh nis ka jai spe ci fi  kā ci jai? 
Mi nē ta jā pie mē rā ar ven ti lā ci jas šah tām 
jau šķiet, ka tas sa vā zi ņā ir lo ģis ki – 
ja jā ierī ko ven ti lā ci ja, tad bū tu jā sap rot, 
ka jā iz griež arī tai ne pie cie ša mie cau ru mi... 
Cik smal ki viss ir jā uz skai ta?

At ka rī bā no tā, par ku ru no za ri ru nā jam. Būv nie cī bā 
re gu lē jums pra sa uz skai tīt tā mē ļo ti pre cī zi – vi sus 
dar bus, ma te ri ālus, no dok ļus un tā tā lāk. Tā me ir 
ie pir ku ma lī gu ma sa stāv da ļa, un no sa vas pie re dzes 
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va ru teikt – jo pre cī zā ka ir spe ci fi  kā ci ja, jo ma zāk 
pēc tam strī du. Būv nie cī ba ir reg la men tē ta no za re, 
un tur at kā pes nav pie ļau ja mas. Ja ru nā jam par kā-
diem ci tiem pa kal po ju miem, tad tas ir at ka rīgs no 
pa sū tī tā ja, jo ci tās no za rēs nor ma tī vi to ne re gu lē. 

Mēdz būt si tu āci jas, kad ie pir ku mi iz ska tās 
rak stī ti kā dam kon krē tam pre ten den tam, 
ie kļau jot ta jā tik spe ci fi s kas pra sī bas, ko 
var iz pil dīt ti kai šis kon krē tais pre ten dents. 
Tā pat kā du no teik tu in sti tū ci ju at se viš ķu 
jo mu ie pir ku mos vi su lai ku uz var vie ni un 
tie pa ši pre ten den ti, ra dot aiz do mas par 
ko rup ci ju. Vai jaun ais Ie pir ku mu li kums 
šā das si tu āci jas kaut kā dā vei dā ri si na? 

Es ne teik tu, ka kaut kas ša jā zi ņā ir mai nī jies, jo 
arī jaun ais li kums gal ve no rī cī bas brī vī bu at stāj pa-
sū tī tā jam. Li kums ir ti kai ie tvars, ne vis uni ver sāls 
lī dzek lis vi sam. Katrs ie pir kums ir at šķi rīgs, li kums 
ne var re gu lēt kat ru kon krē to ga dī ju mu. Līdz ar to 
šīs lie tas to mēr ir un pa liek at ka rī gas no pa sū tī tā ja 
go da prā ta.

Li kums ta ču no sa ka, ka pa sū tī tājs 
kon kur sa no li ku mā ne drīkst ie rak stīt 
kā das ne pa ma to tas pra sī bas?

Pro tams, bet tas tā ir bi jis arī līdz šim. Iz vir zot jeb-
ku ru pra sī bu, ie ro be žo ju miem ir jā būt sa mē rī giem, 
pa sū tī tājs ne var ie rak stīt ne lo ģis kas pra sī bas ti kai 
tā pēc, ka tā vē las. Vien mēr ir jā iz vēr tē, vai tā vai ci-
ta pra sī ba pa tie šām ir ne pie cie ša ma. Uz ņē mē jiem 
sa vu kārt jā būt ļo ti uz ma nī giem, jā se ko līdz i, jā pa-
ma na un jā aps trīd ne lo ģis kas pa sū tī tā ja pra sī bas. 
Tas pa ma zām arī snieg tu mā cī bu pa sū tī tā jiem, kas 
šā das pra sī bas mēdz no li ku mos ie rak stīt.

Dro ši vien arī jū su prak sē bi ju ši ga dī ju mi, 
kad klients sū dzas par ne sa mē rī gām 
pra sī bām kon kur sa no li ku mā?

Jā, no teik ti. Ir bi ju ši ga dī ju mi, kad pre ces teh nis kā 
spe ci fi  kā ci ja ir tik strik ta, ka to fak tis ki var iz pil-
dīt ti kai viens pre ten dents. Tur klāt lī gu ma iz pil des 
ter miņš ir ļo ti īss, un kon ku ren ti pat ne var pa spēt 
ie viest līdz īgas teh no lo ģi jas. 

Ne jau vien mēr šā dos ga dī ju mos uz ņē mē ji cī nās 
ar pa sū tī tā ju. Vi ņi sa prot arī to, ka tas var ne ga tī vi 
at spē lē ties uz ie spē jām tikt pie pa sū tī ju miem nā kot-
nē. Pro tams, ir ga dī ju mi, kad ie pir ku ma do ku men tā-
ci jas de ta li zē tās pra sī bas ir pa ma to tas. Ja pa ma to ti 
un pre cī zi pa sa ka, ko pa sū tī tājs vē las, ne at stā jot va-
ri āci jas ie spē jas, tad tās ir jā pil da. 

Ma na pie re dze lie ci na, ka šā dos ga dī ju mos ne der 
pat līdz vēr tīgs pie dā vā jums. Pa sū tī tājs, pie mē ram, vē-
lē jās ie gā dā ties četr as me di cī nas apa ra tū ras vie nī bas, 
pre ten dents ta jā vie tā va rē ja pie dā vāt di vas vie nī bas, 
ta ču šīs di vas vie nī bas spē ja iz pil dīt pra sī to četr u in-
stru men tu fun kci jas. Iz klau sās lo ģis ki – kā pēc gan 
ne? To mēr pa sū tī tā jam bi ja sa vi ie mes li, kā pēc va jag 
tie ši četr as vie nī bas. Kon krē ta jā lie tā sū dzē jā mies 
arī Ie pir ku mu uz rau dzī bas bi ro jā, to mēr prak se ir 
tā da – ja tiek pra sīts kon krēts vie nī bu skaits, tad tas 
arī jā iz pil da. Šā dos ga dī ju mos pre ten den tam jau sā-
ku mā bū tu jā do das pie pa sū tī tā ja un jā iz sa ka savs 
pie dā vā jums, ie ro si not mai nīt no li ku mu. Ja šo pie-
mē ru at tie ci nām uz po li ci jas au to skan dā lu, tad – ja 
reiz pa sū tī tājs pra sī ja kon krē tu dzi nē ja iz me šu ser ti-
fi  kā tu, tad pie gā dā tā jam tāds bū tu arī jā nod ro ši na. 
Pro tams, tas kat rā ga dī ju mā ir at se viš ķi vēr tē jams 
jau tā jums – kas ir uz ska tā ma par līdz vēr tī gu pre ci 
un kas – nav, un kāds ir bi jis pa sū tī tā ja pa ma to jums 
pra sīt kaut ko ļo ti kon krē tu.
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Ja kon kur sa 

no li ku mā aiz mirsts 

ie rak stīt kaut kas, 

kas bi ja jā pa redz, 

tad at liek rī kot jaun u 

kon kur su, kas, 

pro tams, ra da 

lie las ne ēr tī bas.


