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Rīgā

25.11.2020. Nr. 1.8-2/1247
Uz: VSS 12.11.2020. Prot.Nr.45, 6.§
Ekonomikas ministrijai
Par Informatīvo ziņojumu
(VSS-971)
Konkurences padome (turpmāk - KP) saskaņā ar 12.11.2020. Valsts sekretāru
sanāksmes protokola Nr.45 6.§ savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Ekonomikas
ministrijas (turpmāk – EM) izstrādāto Informatīvo ziņojumu ,,Par valsts līdzdalības
saglabāšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Latvijas nacionālais metroloģijas centrs””
(turpmāk – Informatīvais ziņojums) un norāda uz turpmāko.
Viedokli par valsts līdzdalības saglabāšanu SIA ,,Latvijas nacionālais metroloģijas
centrs” (turpmāk – LNMC) KP ir sniegusi 09.10.2020. atzinumā Nr.1.7-2/1079, kurā citstarp
KP lūdza EM papildināt iesniegto izvērtējumu ar informāciju par:
1) cik izmaksātu LNMC sniegtie pakalpojumi un cik liels būtu iztrūkstošā
finansējuma apmērs, ja LNMC nodrošinātu tikai tos pakalpojumus, kurus
nenodrošina citi tirgus dalībnieki, kas attiecīgi ļautu izvērtēt LNMC sniegto
pakalpojumu, kurus sniedz arī privātie tirgus dalībnieki un attiecībā uz kuriem
nav konstatējama tirgus nepilnība, sniegšanas pārtraukšanas ietekmi uz peļņu
nenesošo pakalpojumu pieejamību;
2) konkurences neitralitātes risku izvērtējumu, kas ietvertu detalizētāku LNMC
sniegto pakalpojumu cenu politikas izvērtējumu, lai novērstu risku, ka
atsevišķiem pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem pastāv konkurence, cenas
varētu būt noteiktas neatbilstoši pakalpojuma izmaksām.
KP, iepazīstoties ar Informatīvā ziņojuma saturu, atzīst, ka EM Informatīvajā ziņojumā
ir ietvērusi KP lūgto informāciju, līdz ar to KP nav iebildumu pret tā tālāku virzību.
Vienlaikus KP uzskata par nepieciešamu atgādināt, ka visiem LNMC saimnieciskās
darbības veidiem ir jābūt atbilstošiem Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL)
88.panta pirmajā daļā noteiktajiem priekšnoteikumiem, līdz ar to LNMC pirms iespējamas
saimnieciskās darbības paplašināšanas nākotnē ir pienākums veikt paredzētās rīcības
izvērtējumu atbilstoši VPIL 88.pantā noteiktajam, kā arī veikt konkurences neitralitātes risku
novērtējumu1, konsultējoties ar komersantus pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem (t.sk.
pašiem komersantiem).
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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

