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Temats: Lūgumraksts Nr. 0430/2012, ko iesniedza Somijas valstspiederīgais 
Heikki Auvinen, par to, ka Eiropas Komisija viņu atbrīvoja no ES izglītības 
projekta Turkmenistānā komandas vadītāja amata

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Eiropas Komisija viņu atbrīvoja no ES subsidēta 
izglītības projekta Turkmenistānā komandas vadītāja amata. Viņš uzskata, ka viņa atbrīvošana 
bija netaisnīga. Taču atbrīvošana no amata nav vienīgais iemesls, kādēļ lūgumraksta 
iesniedzējs ir iesniedzis šo lūgumrakstu. Vispusīgā dokumentā, kas pievienots šim 
lūgumrakstam, viņš arī izklāsta šaubas par Komisijas darba metodēm, īstenojot ES politiku 
nozarē, kurā viņš strādāja, kā arī par to, kā tiek izlietoti ES attīstības līdzekļi, par ES tēlu un 
par Komisijas attieksmi pret saviem ierēdņiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 19. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 18. decembrī

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka Eiropas Komisijas darbuzņēmējs IBF International
ir atbrīvojis viņu no komandas vadītāja amata, ko viņš pildīja saskaņā ar līgumu 
Nr. 2009/225-522 „Atbalsts izglītības sistēmas modernizācijai” Turkmenistānā. Pēc 
starptautiska slēgta konkursa procedūras 2009. gada 20. decembrī starp Eiropas Komisiju kā 
līgumslēdzēju iestādi un darbuzņēmēju IBF saskaņā ar centralizētu tiešu pārvaldību tika 
noslēgts šis pakalpojumu līgums. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka viņa atbrīvošana bija 
netaisnīga un tā netika pamatota ar objektīviem un vērā ņemamiem faktiem. Turklāt viņš arī 
apšauba Komisijas darba metodes un to, ka Komisija ievēro ES pamatvērtības, īstenojot ES 
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politiku izglītības nozarē un ES attīstības palīdzības Vidusāzijā jomā kopumā. Šim 
lūgumrakstam ir pievienots 78 lappušu pielikums, kurā iekļauti dokumenti, kas pamato 
lūgumraksta iesniedzēja argumentus.
Turklāt viņš ir pievienojis daudz papildu dokumentu divās pavisam citās lietās, it kā 
dokumentējot citu darbuzņēmēju un Komisijas netaisnīgu rīcību, kā arī nepilnības ES 
palīdzības īstenošanā. Tomēr šajā lūgumrakstā viņš tieši nepievēršas šīm divām lietām.
Lūgumraksts galvenokārt attiecas uz līgumu Nr. 2009/225-522 „Atbalsts izglītības sistēmas 
modernizācijai” Turkmenistānā. Tāpēc Komisijas apsvērumos apskatīti konkrēti jautājumi 
attiecībā uz šo līgumu un vispārīgi jautājumi attiecībā uz ES attīstības palīdzību Vidusāzijā.
Pielikumos iekļautā papildinformācija galvenokārt attiecas uz dažādiem projektiem un jo īpaši 
uz ekspertu un darbuzņēmēju attiecībām, par ko Komisija nevar sniegt komentārus.

4. nodaļa. ROM ziņojums
EK līguma 255. pantā ir teikts, ka „katra iepriekš minētā iestāde”, t. i., arī Komisija, „paredz 
īpašus noteikumus par piekļuvi tās dokumentiem”. 2009. gada jūlijā izdotās ROM (uz 
rezultātiem orientēta uzraudzība) rokasgrāmatas1 2.7. punktā „Izplatīšana”, kas apstiprināts 
tās 2012. gada versijā, ieteikts ROM uzraudzības ziņojumu izplatīt visām ieinteresētajām 
personām. Tomēr ir skaidri noteikts, ka „par uzraudzības rezultātu (galvenokārt uzraudzības 
ziņojumu) izplatīšanu ārpus Komisijas ir atbildīga delegācija vai kompetentā persona 
galvenajā mītnē”2. Saskaņā ar šo līgumu galvenie konstatējumi, t. i., būtiskie ROM ziņojuma 
rezultāti, nevis viss izklāstošais ziņojums, ar 2010. gada 14. decembra Administratīvo 
rīkojumu Nr. 12 tika nosūtīti darbuzņēmējam, norādot veicamos labojumus un pasākumus 
(sk. turpmāk). Tā ir standarta procedūra, jo īpaši gadījumos, kad Komisija, pamatojoties uz 
ROM ziņojumu, uzskata, ka ir jānorāda darbuzņēmējam problēmjautājumi, kas risināmi, lai 
uzlabotu projekta izpildi.
Lūgumraksta iesniedzējs kā privātpersona varēja pieprasīt piekļuvi ROM ziņojumam, 
pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, 
Padomes un Komisijas dokumentiem. Šādā gadījumā Komisija būtu izvērtējusi pieprasījumu 
saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti regulā.

5. nodaļa. Saziņa
Šā projekta darba uzdevumā ir skaidri izklāstīti projekta mērķi un rezultāti, kuri jāsasniedz 
darbuzņēmējam un darbuzņēmēja ekspertiem. Pirms komandas vadītāja atbrīvošanas notika 
ilgstoša un atklāta e-pastu apmaiņa, kā arī sanāksmes, kurās tika apspriesti mērķi, rezultāti, 
projekta vadības un izpildes jautājumi. Konkrēti — 2010. gada novembrī un decembrī 
Komisija organizēja vairākas sanāksmes ar darbuzņēmēja komandas vadītāja un komandas 
piedalīšanos, lai panāktu vienošanos par to, kā uzlabot projekta izpildi. Skatīt turpmāk tekstā 
informāciju par izpildi.

6., 7. un 10. nodaļa. Komandas vadītāja atbrīvošana
Komisijai nav līgumsaistību ar komandas vadītāju vai kādu no ekspertiem, bet gan tikai ar 
darbuzņēmēju, tāpēc tā nevar sniegt komentārus par divpusējo darba līgumu, ar ko tiek 
regulētas līgumsaistības starp ekspertiem un viņu darba devēju (darbuzņēmēju). Tomēr 
Komisija atzīst, ka IBF International lauza līgumu (saskaņā ar tajā ietvertajiem pārtraukšanas 
noteikumiem) un pamatojumā par tā iemeslu bija norādīta izpilde. Ja Komisija saprot pareizi, 

                                               
1 http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf.
2 T. i., attiecīgais kredītrīkotājs ar pastarpināti deleģētām pilnvarām.
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tad attiecības starp darbuzņēmēju un komandas vadītāju bija sabojātas tiktāl, ka darbuzņēmējs 
informēja komandas vadītāju par atbrīvošanu no amata pienākumu izpildes, pamatojot to ar 
zaudētu ticību, ka cerētie rezultāti tiks pienācīgi sasniegti.
Atbrīvošana nekādā gadījumā nebija „nelikumīga ES procedūru ziņā” vai „nepamatota”.
Aizstāšana notika parastajā kārtībā, kas saskaņā ar centralizētu tiešu pārvaldību noteikta 
vadošo ekspertu aizstāšanai saistībā ar pakalpojumu līgumiem: sarakste ar darbuzņēmēju par 
projekta rezultātiem, prasītā izpilde atbilstīgi darba plānam, prasības uzlabot izpildi, veikt 
izmaiņas utt., kam sekoja darbuzņēmēja oficiāla prasība Komisijai atļaut komandas vadītāja 
aizstāšanu. Tas tika oficiāli nokārtots ar līguma papildinājumu, kā noteikts līguma Vispārīgo 
noteikumu par ekspertu aizstāšanu 17. pantā un jo īpaši tā otrajā daļā, kur paredzēta šāda 
aizstāšana, ja „darbinieks ir neprasmīgs vai nepilda viņam līgumā noteiktos pienākumus”.
Turpmāk norādītie piemēri atspoguļo faktus, uz kuru pamata tika pieņemts lēmums par 
aizstāšanu:

 uzsākšanas posms bija jāpagarina, jo problēmas radās jau izpildes sākumā. Tikai pēc 
ļoti ilga vairākkārtīgu būtisku izmaiņu procesa (kas sākās ar Komisijas 2010. gada 
10. jūlija vēstuli IBF darbuzņēmējam „Uzsākšanas ziņojuma projekta vērtējums…”), 
kurai sekoja tieša un ilgstoša Komisijas iesaistīšanās līguma izpildes uzraudzībā 
saņēmējā trešā valstī, 2010. gada septembrī beidzot tika apstiprināts uzsākšanas 
ziņojums. Pirmais progresa ziņojums tika pabeigts tikai 2011. gada februārī, t. i., 
13 mēnešus pēc projekta uzsākšanas datuma. Daži no galvenajiem plānotajiem 
rezultātiem, par kuriem komandas vadītājs bija atbildīgs, ļoti atpalika no grafika un 
līdz pirmā progresa ziņojuma sagatavošanas brīdim vēl nebija sasniegti;

 lai atrisinātu šīs problēmas, kas bija radušās izpildes pirmajā posmā, Komisija kā 
līgumslēdzēja iestāde 2010. gada augustā izdeva Administratīvo rīkojumu Nr. 5, kurā 
deva norādījumus darbuzņēmējam par to, kā uzlabot projekta vadību un nodrošināt 
rezultātu sasniegšanu;

 uz rezultātiem orientētas uzraudzības (ROM) ziņojums, kas tika sagatavots pēc pirmā 
ROM uzdevuma 2010. gada novembrī, skaidri apstiprināja iepriekš aprakstītās 
problēmas. Ar 2012. gada decembra Administratīvo rīkojumu Nr. 12 Komisija 
nosūtīja darbuzņēmējam ROM ziņojuma galvenos konstatējumus un pieprasīja 
darbuzņēmējam nekavējoties veikt pasākumus, lai sekmētu progresu un rezultātu 
sasniegšanu;

 saņēmējs (Bayram Byashimov, Valsts izglītības institūta direktors) 2011. gada 
novembrī koordinācijas komisijas sanāksmē arī norādīja uz nepietiekamu sniegumu un 
progresu attiecībā uz projekta galvenajiem plānotajiem rezultātiem.

Jāatzīmē, ka izpildes perioda beigās galīgajā ROM ziņojumā tika apstiprināti ļoti labi projekta 
rezultāti, novērtējot to ar četriem „B”.
Šajā lietā nevar ņemt vērā ne eksperta sniegumu citos līgumos, ne viņa minēto iepriekšējo 
plašo profesionālo pieredzi, ne arī viņa CV novērtējumu citās konkursa procedūrās.
Jautājumus attiecībā uz sniegumu nevar arī jaukt ar normatīvajām un līgumiskajām prasībām, 
kas paredz, ka darbuzņēmēji ir atbildīgi par to ES darbību, attiecībā uz kurām tie ir uzvarējuši 
konkursā, izpildei nolīgto ekspertu pieejamību laika posmā, kas noteikts attiecīgajā 
uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, un ka tie nedrīkst mainīt ekspertu komandu bez 
līgumslēdzējas iestādes un/vai Komisijas piekrišanas.
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Izskatot eksperta komentārus par viņa darba iespējām pēc atbrīvošanas, Komisija atzīmē, ka 
ekspertus iesaka uzņēmumi, kuri piedalās iepirkuma procedūrās. Līgumus piešķir, 
pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas noteikti konkursa dokumentos, kā arī tikai un 
vienīgi uz materiāliem, kurus pretendenti iesniedz savos piedāvājumos. Komisija centralizēti 
nereģistrē atsevišķu ekspertu sniegumu, un informācija par konkrēta eksperta sniegumu 
projektā nekad netiek izplatīta.

8. un 9. nodaļa. Sarakste un ekspertu darbība pēc līguma beigām
Komisija uzskata, ka pēc līgumsaistību izbeigšanas starp darbuzņēmēju un ekspertu nebija 
pamata turpmākai saziņai ar ekspertu par projekta gaitu.

11. un 12. nodaļa
Komentārus par līgumsaistībām starp ekspertu un darbuzņēmēju un par lēmumu pēc 
darbuzņēmēja pieprasījuma ekspertu aizstāt skatīt iepriekš tekstā.
Attiecībā uz lūgumraksta iesniedzēja komentāriem par ES attīstības palīdzību nozarē un 
Vidusāzijā kopumā jāatzīmē, ka ES palīdzības plānošana Vidusāzijā notiek saskaņā ar plašu 
un līdzdalību rosinošu plānošanas un īstenošanas ciklu atbilstoši ES politikas un procedūru 
noteikumiem. Tādējādi apspriestā izglītības programma Turkmenistānā tika plānota vienā no
prioritārajām nozarēm, ko kopīgi noteica ES un saņēmēja trešā valsts. Tā ir iekļauta 
„2007. gada ES un Vidusāzijas stratēģijā jaunai partnerībai”1, ko pieņēma visaugstākajā 
politiskajā līmenī, un sīkāk izklāstīta Turkmenistānas Valsts indikatīvajā programmā 2011.–
2013. gadam, kura ir daļa no Vidusāzijas ASI indikatīvās programmas (2011.–2013. gadam)2.
Tā ir izskaidrota programmas rīcības aprakstā, kas iekļauta Komisijas lēmumā un saistītajā 
finansēšanas nolīgumā un kas sagatavota, konsultējoties ar saņēmēju trešo valsti, kura to arī 
apstiprinājusi.

Secinājums
Ņemot vērā līgumsaistības starp lūgumraksta iesniedzēju un IBF International Consulting un 
to, ka starp lūgumraksta iesniedzēju un Komisiju nepastāv juridiskas saistības, Komisija 
aicina ekspertu risināt savas problēmas, tieši sazinoties ar darbuzņēmēju.
Komisijas apsvērumus par lūgumraksta iesniedzēja komentāriem attiecībā uz ekspertu un 
Komisijas attiecībām skatīt 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10. nodaļā.
Komisijas apsvērumus par lūgumraksta iesniedzēja piezīmi attiecībā uz ES palīdzības 
īstenošanas metodēm skatīt 11. un 12. nodaļā.

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf.
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf.


