
Nr. 

p.k.

Politikas un 

resursu 

vadības 

kartes 

numurs un 

nosaukums 

Prioritārā 

pasākuma numurs 

un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) 

numurs un nosaukums

Stratēģijas 

uzdevums*

Rādītāja 

veids**

Rādītāja 

nosaukums 

/Pasākuma 

nosaukums

Mērvienība

Plānotā 

vērtība 

/Pānotais 

izpildes 

termiņš

Piešķirtais 

finansējums  

(izdevumi) 

gadā

Atbildīgā 

struktūrvienība/ 

amatpersona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Izdevumi euro × 1 304 484

Vidējais 

amata vietu 

skaits gadā

skaits 49 ×

1.

5. Iekšējā 

tirgus 

uzraudzība

26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"

DV_1.1. 

DV_1.2.    

DV_5     

DV_6.1.

RDRR_5.3

.

/DRR_1

Veikti 

prevencijas 

pasākumi un 

iespējamo 

pārkāpuma 

lietu 

izmeklēšana, 

tirgu izpēte         

Pasākumu 

kopējais 

skaits/pasāku

mu skaits ar 

augsto 

prioritāti 

25/11 

Padome, II, AD, 

AVD, JD, KVN, 

EAN, SPAV

1.1.

Konkurences 

politikas īstenošana 

mazumtirdzniecībā 

un publisko personu 

darbībā

26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DV_1.1.

RDRR_5.3

.             

/DRR_1.1

t.sk. veikta 

iespējamo 

pārkāpumu 

lietu 

izmeklēšana/ 

tirgu izpēte 

saistībā ar 

NMPAL 

piemērošanu

Pasākumu 

kopējais skaits
2

Padome, II, AD, 

JD

PPA Amata vietas skaits 11 ×

PPIzd Izdevumi euro × 142 968

APSTIPRINU

Ekonomikas ministrs

  Ralfs Nemiro

Konkurences padomes darbības plāns 2019.gadam

(Padotības iestādes nosaukums)

26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"



1.2.
26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DV_1.2.

t.sk. 

konkurences 

problemātika

s izpēte un 

veicināšana 

tirgos, kur 

brīvu un 

godīgu 

konkurenci 

(t.sk., 

konkurences 

neitralitāti) 

negatīvi 

ietekmē 

publisko 

personu 

iesaiste

Pasākumu 

skaits
3

Padome, II, AD, 

KVN

1.3.
26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DV_5

t.sk. 

patērētāju un 

tirgus 

dalībnieku 

piekļuves 

iespēju 

digitāliem 

pakalpojumie

m barjeru 

identificēšan

a un 

konkurences 

veicināšanas 

pasākumi, 

nodrošinot to 

novēršanu

Pasākumu 

skaits
1 Padome, II, AD



2.

5. Iekšējā 

tirgus 

uzraudzība

26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DV_6.1.

RDRR_5.3

.

/DRR_2

Izvērtēta 

tirgus 

dalībnieku 

plānoto 

apvienošanās 

seku ietekme 

uz 

konkurējošo 

vidi (lietas 

/konkurences 

situāciju 

tirgos izpētes 

skaits)

Lietu 

skaits/augstās 

prioritātes 

lietu skaits

16/6 
Padome, II, AD, 

JD, EAN

3.

2. Konkurences 

padomes tehniskā 

nodrošinājuma 

uzlabošana

26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DV_1.1. DRR_3

Veiktas 

padziļinātas 

inspekcijās 

iegūto datu 

(e-

pierādījumu) 

analīzes  

Aprēķināms 

reizi gadā

Skaits 8 II, AD, AVD

PPIzd Izdevumi euro × 22 000

4.
26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DV_1.1. DRR_4

Pārstāvība 

tiesvedības 

procesā 

(fiziskā 

pārstāvība 

apg.t. un 

aug.t. un 

rakstiskā 

pārstāvība 

aug.t., ja 

nebija 

fiziskās 

pārstāvības)

Skaits 15 JD



5.

5. Iekšējā 

tirgus 

uzraudzība

26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
KV_1.

Pabeigts 

administratīv

ais process 

tiesā un 

spēkā atstāto 

KP lēmumu 

īpatsvars  

% 

(aprēķināms 

reizi gadā)

>80 JD

6.
26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"

 

HP_2

DV_6.2.
DRR_1.5.

Sniegti 

skaidrojumi, 

atzinumi, 

priekšlikumi, 

nodrošināta 

normatīvo 

aktu un 

vadlīniju 

izstrāde 

Dokumentu 

skaits
100

Padome, II, AD, 

AVD, JD, KVN

6.1.
26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DV_6.2. DRR_1.5.1

t.sk. sniegti 

skaidrojumi, 

atzinumi, 

priekšlikumi, 

nodrošināta 

normatīvo 

aktu un 

vadlīniju 

izstrāde 

saistībā ar 

NMPAL 

piemērošanu

Dokumentu 

skaits
12

Padome, JD, AD, 

JD

6.2.
26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DV_6.2. DRR_1.5.2

t.sk. saistībā 

ar VPIL 

88.panta 

piemērošanu

Dokumentu 

skaits
15 Padome, KVN



7.
26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DV_3 DRR_1.6

KP novērsti 

ierobežojumi 

no publisko 

personu 

darbības

(sasniegtā 

pozitīva 

rezultāta 

īpatsvars pret 

visu veikto 

pasākumu 

skaitu)                                            

 % 

(aprēķināms 

reizi gadā) 

15 Padome, KVN

8.
26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DV_6.2. DRR_1.7

Sabiedrības 

izpratnes 

veidošana 

par brīvu un 

godīgu 

konkurenci 

Pasākumu 

skaits
20 KN

8.1.
26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DV_6.2. DRR_1.7.1

t.sk. saistībā 

ar NMPAL 

piemērošanu

Pasākumu 

skaits
3 KN, AD

9.

5. Iekšējā 

tirgus 

uzraudzība

26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
KV_5.2

Uzņēmēju 

pozitīvs 

vērtējums 

par KP 

darbību 

(aptaujā 

sniegto 

atbilžu uz 

attiecīgo 

jautājumu 

"pozitīvi" un 

"drīzāk 

pozitīvi" 

īpatsvars)

% 

(aprēķināms 

reizi gadā)

>85 Padome, SPAV



10.

5. Iekšējā 

tirgus 

uzraudzība

26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"

RDRR_5.4

./

DRR_1.8

Stiprināta KP 

loma un 

atpazīstamīb

a 

starptautiskā 

vidē 

(publikācijas 

un pasākumi 

ar 

uzstāšanos)

Skaits 34
Padome, II, AD, 

AVD, SPAV, KN

11.
26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DRR_1.9

Darbinieku 

mainība 

(aizgājušo 

darbinieku 

skaits pret 

kopējo 

strādājošo 

skaitu)

 % 

(aprēķināms 

reizi gadā)

<22 Padome, ARVN

12.
26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
DRR_1.10

Darbinieku 

lojalitāte 

(darbinieku 

īpatsvars, 

kuri aptaujā 

atbildējuši, 

ka turpinās 

tiesiskās 

attiecības ar 

iestādi 

turpmākos 2 

gadus) 

% 

(aprēķināms 

reizi gadā)
>85

Padome, ARVN

13.

5. Iekšējā 

tirgus 

uzraudzība

26.02.00 "Konkurences 

politikas ieviešana"
KV_5.1

Sabiedrības 

ieguvums no 

KP darbības

 (3 gadu gada 

vidējais), 

milj.eur

 

>20
Padome, EAN

* Norāda sasaisti ar EM darbības satratēģijā Padotības iestādei paredzēto uzdevumu atbilstoši DV - darbības virzieniem un visām Padotības iestādēm saistošo HP 

- horizontālo pasākumu īstenošanu 



(vārds, uzvārds)

DV_6.2. Tirgus dalībnieku un publisko personu izglītošana un izpratnes par brīvu un godīgu konkurenci un konkurences politiku veidošana (t.sk. publisko personu atturēšana no nevajadzīgas iesaistīšanas uzņēmējdarbībā)

HP_1 Pakalpojumu digitalizācija un e-risinājumu stiprināšana publiskajā pārvaldē uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšanai

HP_2 “Konsultē vispirms” principa plašākā ieviešana valsts pārvaldes un uzņēmējus uzraugošo institūciju darbībā

HP_3 Valsts pārvaldes institūciju tiešsaistes pakalpojumu ieviešana portālā latvija.lv, kā arī portāla latvija.lv uzņēmējdarbības sadaļas 

Konkurences padome

DV_1.1. Konkurences veicināšanas pasākumu nodrošināšana prioritāros tirgos (t.sk., būvniecības sektorā)

DV_1.2. Strukturālo un citu būtisku konkurences problēmu identificēšana liberalizētos (t.sk. dabasgāzes) tirgos un tirgos, kur brīvu un godīgu 

DV_3 Publisko personu brīvu un godīgu konkurenci ierobežojošas ietekmes tirgus sektoros novēršana/mazināšana, mazinot investīciju risku

DV_5 Patērētāju un tirgus dalībnieku piekļuves iespēju digitāliem pakalpojumiem barjeru identificēšana un konkurences veicināšanas pasākumi, nodrošinot to novēršanu

DV_6.1. Konkurences pārkāpumu un apvienošanos uzraudzība prioritāšu ietvaros

(Padotības iestādes vadītājs)

** POLRR - politikas rezultatīvais rādītājs, RDRR - raksturojošākais darbības rezultatīvais rādītājs, KV - kvalitātes rādītājs, PPDRR - prioritāro pasākumu 

darbības rezultatīvais rādītājs, PPA - prioritāro pasākumu amata vietas, PPIzd - prioritāro pasākumu izdevumi, PPIe - prioritāro pasākumu ieņēmumi, DRR - 

programmu (apakšprogrammu) rezultatīvais rādītājs 

        


