Akcija "Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”
Nolikums
1. Vispārējs apraksts
Brīva un vienlīdzīga uzņēmējdarbības vide ir vienlīdz svarīga kā atsevišķas pilsētas vai
reģiona, tā valsts līmenī. Uzņēmumi, kas savā starpā konkurē, patērētājiem piedāvā
daudzveidīgākas un inovatīvākas preces un pakalpojumus par labāku cenu un augstāku
kvalitāti. No tā iegūst visa sabiedrība. Savukārt tiesisks, paredzams un vienlīdzīgs
uzņēmējdarbības vides regulējums motivē jaunus entuziastus uzsākt uzņēmējdarbību un
aktīvos uzņēmējus ieguldīt uzņēmuma izaugsmē.
Likumu un dažādu noteikumu izstrādātājiem ir atbildīgs uzdevums – vienlaikus normatīvā
akta mērķa sasniegšanai nodrošināt arī vienādus konkurences apstākļus visiem tirgus
dalībniekiem. Nepamatotas prasības tirgus dalībniekiem var radīt papildu izmaksas vai
darbības ierobežojumus. Tāpēc likumu un noteikumu autoriem ir jāveido līdzsvarots
regulējums: tas nedrīkst būt vairāk ierobežojošs, nekā ir vajadzīgs.
Tomēr realitātē var novērot, ka uzņēmēju darbību kavējoši konkurences ierobežojumi ir
iekļauti normatīvajā regulējumā, piemēram, likumos, Ministru kabineta noteikumos,
pašvaldību saistošajos noteikumos un citur. Tāpēc aicinām ikvienu, kas vēlas strādāt
godīgā uzņēmējdarbības vidē, piedalīties Konkurences padomes rīkotajā akcijā un ziņot
par normatīvajā regulējumā iekļautajiem ierobežojumiem, kas kavē godīgu konkurenci un
uzņēmējdarbības attīstību.
Kopā veidosim tādu uzņēmējdarbības vidi, kas motivē uzņēmējus godīgi strādāt!

2. Akcijas norises kārtība
Akcija notiek no 2019. gada 10. oktobra līdz 15. novembrim. Tās laikā akcijas dalībniekiem
ir jāpiesaka nepamatoti ierobežojumi konkurencei, kas iekļauti likumos, Ministru kabineta
noteikumos, pašvaldību saistošajos noteikumos un citos normatīvajos aktos.
Par šķērsli konkurencei var uzskatīt normatīvo aktu prasības, kuru rezultātā tiek kavēta
jaunu tirgus dalībnieku ienākšana tirgū vai no tirgus ir spiesti aiziet jau esošie tirgus
dalībnieki, kā arī situācijas, kad tirgus spēlētājiem pretēji konkurences neitralitātes
principam netiek nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas konkurēt tirgū.
Piemērs: pašvaldība pieņem saistošos noteikumus, kuros noteikts, ka nākošajā gadā ielu
tirdzniecības atļaujas tiks piešķirtas tikai tām personām, kurām šāda atļauja bijusi piešķirta
trīs gadus pēc kārtas. Šāds regulējums padara neiespējamu jaunu tirgus dalībnieku
ienākšanu tirgū, kā arī tas piespiež pārtraukt darbību tiem esošajiem tirgus dalībniekiem,
kuri neatbilst šīm prasībām.
Akcijā
iespējams
piedalīties
divos
veidos:
a)
aizpildot
tiešsaistes
anketu
http://ejuz.lv/nejedziba vai b) lejupielādējot Konkurences padomes tīmekļa vietnē
www.kp.gov.lv anketas sagatavi, to aizpildot un pdf formātā nosūtot uz e-pasta adresi
konkurence@kp.gov.lv ar norādi “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei”.
Dalībnieku apbalvošana notiks Pasaules Konkurences dienā 2019. gada 5. decembrī.

3. Mērķauditorija
Uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, juridiskie biroji, kā arī
jebkurš interesents, kurš novērojis vai saskāries ar šķēršļiem normatīvajā regulējumā, kas
nepamatoti kavē vai ierobežo konkurences vai uzņēmējdarbības attīstību.

4. Dalībnieku skaits
Akcijas pieteikuma anketu var aizpildīt gan individuāli, gan kolektīvi, pārstāvot
uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību iestādes, juridiskos birojus
un citas interesentu grupas. Katrs dalībnieks akcijā drīkst iesniegt neierobežotu skaitu
pieteikumu.

5. Mērķis un uzdevums
Akcijas mērķis ir identificēt nepamatotus normatīvajā regulējumā ietvertus ierobežojumus
konkurencei un uzņēmējdarbībai un rosināt to novēršanu, lai veicinātu uzņēmējdarbības
attīstību un ekonomikas izaugsmi.
Lai piedalītos akcijā, interesentiem ir jāaizpilda elektroniski sagatavota anketa vai anketas
sagatave, kurā jānorāda, kāds normatīvais regulējums (likumi, Ministru kabineta
noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi u.c.) ierobežo uzņēmēju spēju veikt
uzņēmējdarbību un godīgi konkurēt tirgū.
Anketā jānorāda akcijas dalībnieka vārds un uzvārds un kontaktinformācija, ko izmantot
saziņai, ja pieteiktais “nejēdzīgākais šķērslis konkurencei” tiks izvirzīts apbalvošanai.

6. Pieteikumu vērtēšana un rezultātu paziņošana
Akcijā iesniegtās anketas līdz 2019. gada 29. novembrim izvērtē vērtēšanas komisija.
Konkurences padomei ir tiesības piesaistīt ārējus ekspertus pieteikumu izvērtēšanai.
Akcijas laureāti, kuri tiks aicināti uz noslēguma apbalvošanas pasākumu, tiks paziņoti,
nosūtot informāciju uz akcijas dalībnieku norādītajām e-pasta adresēm.
Komisija iesniegtos pieteikumus vērtēs pēc vairākiem kritērijiem:
•

Cik liels un nozīmīgs ir ietekmētais tirgus;

•

Kāds uzņēmumu/patērētāju loks tiek ietekmēts;

•

Cik daudz tirgus dalībnieku tiek ietekmēti (daži vai visi no tirgus);

•

Cik būtisks ir normatīvā regulējuma ierobežojums konkurencei;

•

Vai normatīvā regulējuma ierobežojums konkurencei ir pastāvīgs vai pārejošs;

•

Vai normatīvā regulējuma ierobežojums ir ieviests, lai īstenotu nozīmīgus un
nepieciešamus publiskās pārvaldes mērķus, piemēram, nodrošināt sabiedrības
drošību un veselību;

•

Ja tiktu novērsts ierobežojums normatīvajā regulējumā, vai tirgus darbotos
efektīvāk vai tieši pretēji – neefektīvāk;

•

Kāds ir pamatojums šāda normatīvā regulējuma pieņemšanai.

7. Balvas
Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti Pasaules Konkurences dienai veltītā svinīgajā
pasākumā 5. decembrī.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Konkurences padomes
komunikācijas
speciālisti
Zani
Gorškovu,
rakstot
uz
e-pasta
adresi zane.gorskova@kp.gov.lv vai zvanot uz tālr. nr. 67365216.

