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Viena  no šā  gada p ā rmainan b ū s saistīta ar Eiropas Savienības fondu 
līdginans ē to projektu s ā kšana, kas nozī m ē  pieprasījumu p ē c juridiskā  atbalsta. 
Virkne apjomīgu projektu ir alzkav ē jušies birokrā tiskā  pl ā nošanas un 

saskanošanas procesa d ē i, 

I nita Jurka, ZAB Glimstedt un partneri zverin ā ta advokate, 
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Atspe-riena un 
izaicina-juma gads 
Arišogad k ā  nozī mīg5kie biznesa virzieni Latvijas advok ā tu 
birojiem tiek prognoz ē ti uz ņē mumu ieg ā des darTjumi l  komp ā niju 
darbī bas konsolid ā cija un strī du risin5šana 
šis gads juridiskajai un tieslie-
tu jomai sols neb ū t garlaicī gs, 
pernot vē rā  dažā dos notilcumus 
un ari likumus, kuri stājušies 
sp ē kā  vai It gaidā mi 2017. ga-
dā , un kur attiecigi bias nepie-
ciešama jundiskā  palī clzha 
vaš konsult ā cijas. ZAB Turk 
Grunte Sutkiene zvē rinā ta ad-
vokā te Andra Rubene atzim ē , 
visticam ā k, šogad paredz ē -
to maks ā tnespejī gā s a/s KVV 
Liep ājas metalurgs mantas par-
došanu, ko var ē tu sat ša gada 
pavasarī . Pagaid ā m gan ve1 
nay zinā ma kopaj ā  bankrota-
jušā  uznamuma mantas vartī -
ba, bet drizumā  tam vajadzatu 
noskaidroties. «Ja izdosies at-
rast piemē rotu investoru, KVV 
Liep ājas metalurgs manta tiks 
pā rdota kā  lietu kopība, Jo ti-
kai šädä gadījumā  iespejams 
atjaunot ražoganu. R ū pnī cā  
šobrid str ā dā jošo darbinieku 
uzdevurns galvenok ā rt ir no-
drošinā t rū pnlcas iek ā rtu un 
citas mantas saglab ā ganu,» 
skaidro A. Ruhene. Ener ģē ti-
kas jomā  ir paredzama mg-1)a, 
Jo nozare gatavojas dabasgā zes 
tirgus atvē ršanai, kas notiks š ā  
gada aprī lī . Tomē r vienlaikus 
vē l arvien ir daudz neskaidr ī -
bu atjaunojam ā s energijas un 
koģ enerā cijas atbalsta jaut āju-
mos. Latvija t ā  arī  nesagaidī-
ja Eiropas Komisijas lē mumu 
par valsts atbalsta nosadjumu 
elektroener ģ ijas ralotā jiem at-
bilstību Eiropas Savienibas 
iekšē jā  tirgus nosactjumiem, 
piebilst eksperte. 
Runājot par energē tikas no-
zari, ZAB Deloitte Legal zvē -
rinā ts advokā ts Mā ris Liguts 
atzimē , ka jauno energoefek-
tivitā tes prasibu kontekst ā  šis 
gads liks sarosīties vainimam 
lielo uznē mumu un tm kom-
pā nij ā m, kuru ikgadē jais elek-
troenergijas paten/A parsniedz 
500 MWh. Lai p ē c iesp ē jas 
mazin ā tu arvien pieaugošo 
elektroenerģ ijas izmaksu ie-
tekmi uz uznē mumu konku-
retspeju, tiem bū s jā izvē las vai 
nu reizi č etros gados organizē t 
energoauditu, starplaikos starp 
tiem ī stenojot vismaz trī s ener-
goefektivitā tes uzlabošanas 
pasā kumus ar vislielā ko no-
vart ē to enerģ ijas ietaupī jumu 
vai ekonomisko atdevi, vai arī  
ieviest sertific ē tu energop ā r-
valdTbas sistē mu. Gadījurnā , 
ja pienā kums netiks izpildīts 
likumā  noteiktaj ā  termigā , bū s 

j ā maksā  gana liela energoefek- 
tivitā tes nodeva valsts budžet ā . 

Darbs ES projektos  - 
ogis gads var klū t par sava 
veida atsp ē riena gadu Latvijas 
ekonomikai un  art  nozarē m, 
kas pilda atbalsta funkcijas 
biznesam — juristiem, finan-
šu konsultantiem, mā rketinga 
speciā listiem, citiem.  Pieļ au-
ju, ka geopolitisku neskaidrī -
bu kale turpin ā sies arī  šogad, 
tač u rū dijums, ko esam sane-
muši iepriekš ē jos gados, ma-
nuprā t, laus investoriem pa-
mazā m ats ā kt ieguldī jumus. 
Pasaule at Ton zemiem ponds-
kajiem riskiem ir pa1ikusi pa-
gā tnē , un šie riski jā pienem kā  
neizbegarns «dotais»,» uzska 
ta ZAB Glimstedt un partneri 
zvē rinā ta advokā te Inita Jurka. 
Ekonorniskā  aktivitā te pama-
zā m var atjaunoties, ī paši tas 
attiecas uz nekustamo ī pašu-
mu un bavniectbu, art finan-
šu un tehnologiju uznemumu 
sektoru. Tomer, lai tas notiktu, 
jā patur prā tā  «atslē gas» yards 
artiecī bā  uz investīciju piesais-
ti, kas jau kuro gadu p ē c kā rtas 
ir prognozejamiba — likumu 
tapganā , reformu pl ā noganā . 
Nozī migā kie biznesa virzieni 
Latvijas advokā tu birojiem jop-
roj ā m bū s līdzdallba uznē mu-
mu iegā des darījurnos, to dar-
bī bas konsolid ā cija, art stridu 
risinā šana. «ši gada pā rmai-
pas varē tu bat saistī tas at vai-
WM ES līdzfinanseto projektu 
sā kšanu, kas nozī mē  lielu pie-
prasijumu [Yee juridisk ā  atbal-
sta. Virkne apjornī gu projektu 
ir aizkavē jušies birokrā tiskā  
pl ā nošanas un saskanoganas 
procesa dal,» piebilst I. Jurka. 
A. Rubene atzīmē , ka gogad 
turpin ā sies banku darbības sa-
kā rtošan ā s un konsolid ā cija. 
Valsts a/s Privatizā cijas agen-
tara vadībā  turpinā sies darbs 
ar Reverta un Hiponia, lai adz 
šā  gada beig ā m nodrošinā tu 
Reverta portfela pā rdošanu, bet 
lidz 2018. gada 31. decembrim 
— Hiponia darbibas izbeigšanu, 
kā  to paredz Eiropas Kornisijas 
lamurns. Dartjumi ir paredza-
mi art transporta, energ ē tikas, 
mediju, bū vniec ības, infra-
struktaras un cit ā s jomā s. lop-
roj ā m ir gaidā mas plašas dis-
kusijas par pē rn gada beigā s 
izsludinā to jauno Publisko le-
pirkumu likurnu, kas stā ties š ā  
gada mart. «Tas ieviesis de- 

pozīta maksājumu par publis-
kā  iepirkurna procedū ras rezul-
tau apstridē ganu. Lai arī  šā da 
instrumenta ieviešanas m ē rkis 
ir padarī t efektTv ā ku publisko 
iepirkumu procedū ru, tamer 
sagaidā ms, ka depozīta mak-
simā lais apjorns 840 eiro par 
sū dztb ā m saistībā  at pakalpo-
jumiem un piegā dam torn& bū -
tiski nesamazin ā s nepamatotu 
iepirkumu rezult ā tu apstrīdē ša-
nas skaitu,» uzskata M. Liguts. 

PArmainasTpagumu jomA 
Bū s vē l citas jomas, kurā  va-
ratu bat vajadzī ga pastiprin ā ta 
jundiskā  palīdzība. Piemē ram, 
L Jurka prognoz ē , ka šogad 
gaidā mas intensīvas debates 
par p ā rmain ām nekustamo 
ī pašumu nozar ē . «Gaidā m ā  
kadastrā lo vē rtibu pā rskatiga-
na skars ikkatru, Jo īpagi fiefs 
nekustamā  Tpašurna nodokla 
apmē ra pieaugums sagaid ā ms 
jaunā m dzīvojamā m ē kā m un 
lielajiern biznesa projektiem, 
kas noteikti raisī s daudz dis-
kusiju adz pat konstitucion ā -
lu sadzī bu iesniegganai. Lielu 
iedzīvotāju skaitu skars t ā  sau-
cama dalitä ipašuma tiesisko 
attiecibu p ā rskatī šana daudz-
dzīvoklu namos, savuk ā rt jau-
na apbū ves tiesības instit ū ta 
ieviešana var ē tu viest skaidrt 
bu attiecīb ā  uz apbūvi nedzi-
vojamā  sektorā . Savukā rt Rail 
Baltica projekta tā lā ka attistība 
sevt ietvers ipašumu atsavin ā -
šanas, projekt ē ganas, plā noga-
nas, pakalpojumu sniegšanas, 
uzraudzības u.c. darbibas. ša-
jos procesos iesaistito pušu 
viedoklis un risin ājumi, visa-
camā k, bū s art daudzu Latvi-
jas advokā tu uzmanības lokā ,» 
uzskata I. Jurka. 
Savukā rt A. Rubene norā da 
uz straujo e-komercijas tirgus 
pieaugurnu. L īdz ar to turpi-
nā sies britisks juridisko pakal-
pojumu piepras ījums saistibā  
at e-kornercijas pakalpojumu 
sniedzēju darbības nodrošinā -
šanu saskan ā  ar personas datu 
apstrā des un konkurences tie-
sī bu regulē jurnu, īpaši nemot 
yard jaun ā s vē smas, kuras pa-
redz personas datu apstr ā des 
regulajcas st ā sies spek ā  2018. 
gada maij ā , un Eiropas Komi-
sijas veiktā  e-komercijas tirgus 
izpē te, kas noslē gsies 2017. ga-
dā . Juristiern darba lauku paver 
art  Jaunumgmumu (startup) 
darbības atbalsta likums, kas 

stā jā s spē kā  no gā  gada un at-
vieglos noteiktiem priekšnotei-
kumiem atbilstošu sabiedribu 
iesp ē jas sapernt valsts atbalstu 
pamat ā  nodoklu atvieglojumu 
forrnā . 

Konkurences jaut ā jurns 
Konkurences padoprie (KP) 
šogad turpin ā s strā dā t pie jau-
niem grozijumiem Kbnkuren-
ces likurna un Civilprocesa 
likumā , Iai nodrošin ā tu, ka 
konlcurences tiestbu p ā rkāpe-
ji kompens ē  zaudē jumus no 
št pā rkā puma cietušaj ā m per-
son ā m. T ā pat KP iecer ē jusi 
grozijumus, kas dos tai tiesi-
bas p ā rraudzīt publisko perso-
nu, proti, valsts un pašvaldibu 
institū ciju darbību, lai tds ne-
kroplotu konkurenci, izrnanto-
jot publiskos resursus. Latvija 
ir nokavē jusi sā kotnejo termi-
pu, kurā  bija jaievieš ES direk-
tīva, kuras m ē rkis ir atvieglot 
no  konkurences ties ī bu parka-
pumiem izrietošo zaudejumu 
atlidzibas procesu. Paredzams, 
ka tā  tiks ieviesta šogad. «Pro- 

cesu kavē  fakts, ka, adz ar gro-
zijumiem tiesību aktos, kas 
nepieciešami direktivas ievie-
šanai, KP ma ģ ina iegrozft sev 
tiesības vē rsties art pret valsts 
un pašvaidī baS iestā dē rn. Iece-
re paredz — ja vaIsts un pašval-
dību iestā žu rīciba kavē  kon-
kurenci, padornei b ū s tiesibas 
ar lē mumu uzlikt tiesisko pie-
nā kumu. Iecere tostarp paredz, 
ka, ja konkurenci kav ē jošā  
ba izrietē s no pašvaldibas sais-
tošajlem noteikurniem, KP in-
formas Vides aizsardzibas un 
reģ ionā lā s attī stības ministriju 
(VARAM), kas aptur ē s attiecī-
go regulējumu. Ja pašvaldiba 
neveiks grozījumus un nevē r-
sīsies Satversmes desk attic-
cī gā  tiesību norma zaud ē s sp ē -
ku,» skaidro M. Liguts. 

Apvieno sp@kus 
«Runā jot par parmainā m juri-
disko pakalpojumu sniedzeju 
nozar ē , j ā izcel advok ā tu biroju 
konsolidā cija. Pern apvienoša-
nā s procesu noslē dza advok ā -
tu biroji Cobalt un Borenius, 

bet šā  gada febru ā ri notiks ad-
vokā tu biroju Kfavipš Ellex un 
Glimstedt un partneri apvieno-
šanā s. Latvij ā  ir izveidojuš ā s 
dažas lidzigu lielu advokā tu 
biroju apvienības, kas konkur ē  
par komplicē tā kajiem un resur-
su ietilpī gā kajiem projektiem. 
Latvijas tirgus it p ā rā k mazs, 
lai veidotos izteikti nišas bi-
roji, kas strā dā  kā dd noteiktā  
ekonomikas nozare vai tiesību 
jornā , tač u konsolidā cija var ē tu 
turpinā ties, jo tas Iauj apvienot 
dažā du joniu speci ā listus vienā  
komand ā  un piedā vā t efektivu, 
kvalitatīvu un profesion ā lu ser-
visu klientiem,» savu nost ā ju 
pauž I. Jurka. M. Liguts pie-
krīt tam, ka šis gads zvē rinā tu 
advok ā tu birojiern bū s profe-
sionā Iu izaicinājumu pā rpilns. 
«Gads in s ā cies ar nozimigu 
tirgus spē letāju apvienošanos, 
izveidojoties sp ē cī gam advok ā -
tu birojam, kurš noteikti radis 
vē l sīvā ku konkurenci lielā ko 
Latvijas advokā tu biroju vida„» 
piebilst M. Liguts. 

EITna Pankosvka 
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