7

-

Czturtdiene; 2017. ada 1S. janvris,

-

-

Atspe- riena un
izaicina-juma gads
Arišogad kā nozīmīg5kie biznesa virzieni Latvijas advok ātu
birojiem tiek prognoz ēti uz ņē mumu ieg ā des darTjumi l komp ā niju
darbības konsolid ā cija un strīdu risin5šana
jāmaksā gana liela energoefektivitātes nodeva valsts budžet ā.

Darbs ES projektos

-

ogis gads var klūt par sava
veida atspēriena gadu Latvijas
ekonomikai un art nozarēm,
kas pilda atbalsta funkcijas
biznesam — juristiem, finanšu konsultantiem, mārketinga
speciālistiem, citiem. Pieļauju, ka geopolitisku neskaidrību kale turpināsies arī šogad,
taču rūdijums, ko esam sanemuši iepriekš ējos gados, manuprāt, laus investoriem pamazām ats ākt ieguldījumus.
Pasaule at Ton zemiem pondskajiem riskiem ir pa1ikusi pagātnē, un šie riski jāpienem kā
neizbegarns «dotais»,» uzska
ta ZAB Glimstedt un partneri
zvērināta advokāte Inita Jurka.
Ekonorniskā aktivitāte pamazām var atjaunoties, īpaši tas
attiecas uz nekustamo īpašumu un bavniectbu, art finanšu un tehnologiju uznemumu
sektoru. Tomer, lai tas notiktu,
jāpatur prātā «atslēgas» yards
artiecībā uz investīciju piesaisti, kas jau kuro gadu p ēc kārtas
ir prognozejamiba — likumu
tapganā, reformu plānoganā.
Nozīmigākie biznesa virzieni
Latvijas advokātu birojiem joprojām būs līdzdallba uznēmumu iegādes darījurnos, to darbības konsolidācija, art stridu
risināšana. «ši gada pārmaipas varētu bat saistītas at vaiWM ES līdzfinanseto projektu
sākšanu, kas nozīmē lielu pieprasijumu [Yee juridisk ā atbalsta. Virkne apjornīgu projektu
ir aizkavējušies birokrātiskā
plānošanas un saskanoganas
procesa dal,» piebilst I. Jurka.
A. Rubene atzīmē, ka gogad
turpināsies banku darbības sakārtošanās un konsolidācija.
Valsts a/s Privatizācijas agentara vadībā turpināsies darbs
ar Reverta un Hiponia, lai adz
šā gada beigām nodrošinātu
Reverta portfela pārdošanu, bet
lidz 2018. gada 31. decembrim
— Hiponia darbibas izbeigšanu,
kā to paredz Eiropas Kornisijas
lamurns. Dartjumi ir paredzami art transporta, energ ētikas,
mediju, būvniecības, infrastruktaras un cit ās jomās. loprojām ir gaidāmas plašas diskusijas par pērn gada beigās
izsludināto jauno Publisko lepirkumu likurnu, kas stāties šā
gada mart. «Tas ieviesis de-

pozīta maksājumu par publiskā iepirkurna procedūras rezultau apstridēganu. Lai arī šāda
instrumenta ieviešanas mērkis
ir padarīt efektTvāku publisko
iepirkumu procedūru, tamer
sagaidāms, ka depozīta maksimālais apjorns 840 eiro par
sūdztbām saistībā at pakalpojumiem un piegādam torn& būtiski nesamazinās nepamatotu
iepirkumu rezult ātu apstrīdēšanas skaitu,» uzskata M. Liguts.

PArmainasTpagumu jomA
Būs vēl citas jomas, kurā varatu bat vajadzīga pastiprināta
jundiskā palīdzība. Piemēram,
L Jurka prognoz ē, ka šogad
gaidāmas intensīvas debates
par p ārmain ām nekustamo
īpašumu nozar ē. «Gaidāmā
kadastrālo vērtibu pārskatigana skars ikkatru, Jo īpagi fiefs
nekustamā Tpašurna nodokla
apmēra pieaugums sagaid āms
jaunām dzīvojamām ēkām un
lielajiern biznesa projektiem,
kas noteikti raisīs daudz diskusiju adz pat konstitucionālu sadzību iesniegganai. Lielu
iedzīvotāju skaitu skars t ā saucama dalitä ipašuma tiesisko
attiecibu p ārskatīšana daudzdzīvoklu namos, savuk ārt jauna apbūves tiesības institūta
ieviešana varētu viest skaidrt
bu attiecībā uz apbūvi nedzivojamā sektorā. Savukārt Rail
Baltica projekta tālāka attistība
sevt ietvers ipašumu atsavin āšanas, projektēganas, plānoganas, pakalpojumu sniegšanas,
uzraudzības u.c. darbibas. šajos procesos iesaistito pušu
viedoklis un risinājumi, visacamāk, būs art daudzu Latvijas advokātu uzmanības lokā,»
uzskata I. Jurka.
Savukārt A. Rubene norāda
uz straujo e-komercijas tirgus
pieaugurnu. Līdz ar to turpināsies britisks juridisko pakalpojumu pieprasījums saistibā
at e-kornercijas pakalpojumu
sniedzēju darbības nodrošināšanu saskanā ar personas datu
apstrādes un konkurences tiesību regulējurnu, īpaši nemot
yard jaunās vēsmas, kuras paredz personas datu apstr ādes
regulajcas st āsies spekā 2018.
gada maijā, un Eiropas Komisijas veiktā e-komercijas tirgus
izpēte, kas noslēgsies 2017. gadā. Juristiern darba lauku paver
art Jaunumgmumu (startup)
darbības atbalsta likums, kas
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šis gads juridiskajai un tieslietu jomai sols nebūt garlaicīgs,
pernot vērā dažādos notilcumus
un ari likumus, kuri stājušies
spēkā vai It gaidāmi 2017. gadā, un kur attiecigi bias nepieciešama jundiskā palīclzha
vaš konsultācijas. ZAB Turk
Grunte Sutkiene zvērināta advokāte Andra Rubene atzim ē,
visticam āk, šogad paredz ēto maks ātnespejīgās a/s KVV
Liepājas metalurgs mantas pardošanu, ko varētu sat ša gada
pavasarī. Pagaid ām gan ve1
nay zināma kopaj ā bankrotajušā uznamuma mantas vartība, bet drizumā tam vajadzatu
noskaidroties. «Ja izdosies atrast piemērotu investoru, KVV
Liep ājas metalurgs manta tiks
pārdota kā lietu kopība, Jo tikai šädä gadījumā iespejams
atjaunot ražoganu. Rūpnīcā
šobrid strādājošo darbinieku
uzdevurns galvenok ārt ir nodrošināt rūpnlcas iekārtu un
citas mantas saglab ā ganu,»
skaidro A. Ruhene. Enerģētikas jomā ir paredzama mg-1)a,
Jo nozare gatavojas dabasgāzes
tirgus atvēršanai, kas notiks š ā
gada aprīlī. Tomēr vienlaikus
vēl arvien ir daudz neskaidr ību atjaunojamās energijas un
koģenerācijas atbalsta jaut ājumos. Latvija t ā arī nesagaidīja Eiropas Komisijas lēmumu
par valsts atbalsta nosadjumu
elektroener ģijas ralotājiem atbilstību Eiropas Savienibas
iekšējā tirgus nosactjumiem,
piebilst eksperte.
Runājot par energētikas nozari, ZAB Deloitte Legal zvērināts advokāts Māris Liguts
atzimē, ka jauno energoefektivitātes prasibu kontekst ā šis
gads liks sarosīties vainimam
lielo uznēmumu un tm kompānij ām, kuru ikgadējais elektroenergijas paten/A parsniedz
500 MWh. Lai pēc iespējas
mazinātu arvien pieaugošo
elektroenerģijas izmaksu ietekmi uz uznēmumu konkuretspeju, tiem būs jāizvēlas vai
nu reizi četros gados organizēt
energoauditu, starplaikos starp
tiem īstenojot vismaz trīs energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumus ar vislielāko novartēto enerģijas ietaupījumu
vai ekonomisko atdevi, vai arī
ieviest sertificētu energop ārvaldTbas sistēmu. Gadījurnā,
ja pienākums netiks izpildīts
likumā noteiktajā termigā, būs

Viena no šā gada p ā rmainan b ū s saistīta ar Eiropas Savienības fondu
līdginansēto projektu s ā kšana, kas nozīm ē pieprasījumu p ē c juridiskā atbalsta.
Virkne apjomīgu projektu ir alzkav ējušies birokrātiskā pl ā nošanas un
saskanošanas procesa d ē i,
,

I nita Jurka, ZAB Glimstedt un partneri zverin āta advokate,

stājās spēkā no gā gada un atvieglos noteiktiem priekšnoteikumiem atbilstošu sabiedribu
iespējas sapernt valsts atbalstu
pamatā nodoklu atvieglojumu
forrnā.

Konkurences jautājurns
Konkurences padoprie (KP)
šogad turpinās strādāt pie jauniem grozijumiem Kbnkurences likurna un Civilprocesa
likumā, Iai nodrošinātu, ka
konlcurences tiestbu p ārkāpeji kompens ē zaudējumus no
št pārkāpuma cietušaj ām personām. Tāpat KP iecerējusi
grozijumus, kas dos tai tiesibas p ārraudzīt publisko personu, proti, valsts un pašvaldibu
institūciju darbību, lai tds nekroplotu konkurenci, izrnantojot publiskos resursus. Latvija
ir nokavējusi sākotnejo termipu, kurā bija jaievieš ES direktīva, kuras mērkis ir atvieglot
no konkurences tiesību parkapumiem izrietošo zaudejumu
atlidzibas procesu. Paredzams,
ka tā tiks ieviesta šogad. «Pro-

cesu kavē fakts, ka, adz ar grozijumiem tiesību aktos, kas
nepieciešami direktivas ieviešanai, KP ma ģina iegrozft sev
tiesības vērsties art pret valsts
un pašvaidībaS iestādērn. Iecere paredz — ja vaIsts un pašvaldību iestāžu rīciba kavē konkurenci, padornei b ūs tiesibas
ar lēmumu uzlikt tiesisko pienākumu. Iecere tostarp paredz,
ka, ja konkurenci kavējošā
ba izrietēs no pašvaldibas saistošajlem noteikurniem, KP informas Vides aizsardzibas un
reģionālās attīstības ministriju
(VARAM), kas aptur ēs attiecīgo regulējumu. Ja pašvaldiba
neveiks grozījumus un nevērsīsies Satversmes desk atticcīgā tiesību norma zaudēs spēku,» skaidro M. Liguts.

Apvieno sp@kus
«Runājot par parmainām juridisko pakalpojumu sniedzeju
nozarē, jāizcel advok ātu biroju
konsolidācija. Pern apvienošanās procesu noslēdza advok ātu biroji Cobalt un Borenius,

bet šā gada febru āri notiks advokātu biroju Kfavipš Ellex un
Glimstedt un partneri apvienošanās. Latvij ā ir izveidojuš ās
dažas lidzigu lielu advokātu
biroju apvienības, kas konkurē
par komplicētākajiem un resursu ietilpīgākajiem projektiem.
Latvijas tirgus it pārāk mazs,
lai veidotos izteikti nišas biroji, kas strādā kādd noteiktā
ekonomikas nozare vai tiesību
jornā, taču konsolidācija varētu
turpināties, jo tas Iauj apvienot
dažādu joniu speciālistus vienā
komand ā un piedāvāt efektivu,
kvalitatīvu un profesion ālu servisu klientiem,» savu nost āju
pauž I. Jurka. M. Liguts piekrīt tam, ka šis gads zvērinātu
advokātu birojiern būs profesionāIu izaicinājumu pārpilns.
«Gads in sācies ar nozimigu
tirgus spēletāju apvienošanos,
izveidojoties sp ēcīgam advokātu birojam, kurš noteikti radis
vēl sīvāku konkurenci lielāko
Latvijas advokātu biroju vida„»
piebilst M. Liguts.
EITna Pankosvka

