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Inčukalna novada pašvaldībai
informācijai:
Iepirkumu uzraudzības birojam
Par līguma slēgšanu ar
pašvaldības kapitālsabiedrību
Konkurences padomē (turpmāk - KP) 18.06.2019. ir saņemta Inčukalna novada
pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) vēstule, kurā lūgts sniegt viedokli par Pašvaldības tiesībām
slēgt līgumu par Pašvaldības teritorijas uzkopšanu un tīrīšanu ar Pašvaldības kapitālsabiedrību,
neveicot publiskā iepirkuma procedūru, kā arī skaidrot Konkurences likuma 14.1 panta, kas
stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī, mijiedarbību ar Publisko iepirkumu likuma 4.pantu.
Sagatavojot atbildi, KP iepazinās ar Iepirkumu uzraudzības biroja sagatavoto atbildi, kā
arī tikšanās laikā ar Iepirkumu uzraudzības biroju pārrunāja Pašvaldības uzdotos jautājumus.
Attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 4.panta pirmās daļas un Konkurences likuma
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14. panta savstarpējo mijiedarbību, KP vērš uzmanību uz to, ka Konkurences likuma 14.1 pants
(spēkā no 01.01.2020.) neparedz in-house (iekšējais iepirkums) izņēmuma aizliegumu.
Vienlaikus, ņemot vērā Administratīvā procesa likuma 15.panta devītajā daļā noteikto, ka,
piemērojot vienāda juridiskā spēka jaunāku vispārējo un vecāku speciālo tiesību normu, vecāko
speciālo tiesību normu piemēro tiktāl, ciktāl tās mērķis nav pretrunā ar jaunākās vispārējās
tiesību normas (normatīvā akta) mērķi, secināms, ka pirms in-house (iekšējais iepirkums)
izņēmuma piemērošanas, Pašvaldībai atbilstoši Konkurences likuma 3.panta otrajai daļai1, kā
arī 14.1 pantam būtu jāizvērtē potenciālo pakalpojumu sniedzēju no privātās jomas iespējas
iepriekš minētā pakalpojuma sniegšanā, lai arī atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas likumā noteiktajam nodrošinātu mērķa sasniegšanu ar mazāko finanšu
līdzekļu un mantas izlietojumu. KP jau iepriekš ir norādījusi2, ka, ja in-house (iekšējais
iepirkums) izņēmuma piemērošana nenodrošina efektīvāko risinājumu, pakalpojuma sniedzējs
nosakāms, piemērojot publiskā iepirkuma procedūru.
Līdz ar to KP atbalsta Pašvaldības ieceri pirms lēmuma pieņemšanas par teritorijas
uzkopšanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšanas ar tās kontrolē esošu kapitālsabiedrības
Tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestāde, kā arī kapitālsabiedrība, kurā publiskai personai ir
izšķiroša ietekme, savā darbībā nodrošina brīvu un godīgu konkurenci.
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starpniecību veikt tirgus izpēti, lai apzinātu tirgus situāciju un pakalpojumu sniedzēju interesi
par pakalpojumu sniegšanu, kā rezultātā Pašvaldība varēs izvērtēt, vai teritorijas uzkopšanas
pakalpojuma nodošana tās kapitālsabiedrībai būs efektīvākais veids, kā izmantot pašvaldības
līdzekļus.
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