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Zemkopības ministrijai

Informācijai:
VAS “Privatizācijas aģentūrai”
Par valsts līdzdalības saglabāšanu
VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”
Konkurences padome (turpmāk – KP) saņēma Zemkopības ministrijas (turpmāk - ZM)
2017. gada 21. februāra vēstuli par valsts līdzdalības saglabāšanu VSIA “Sertifikācijas un
testēšanas centrs” (turpmāk - STC), kurā ZM informē, par gatavošanos lūgt valdību atcelt
Ministru kabineta 2013. gada 4. decembra rīkojumu Nr.596 „Par valsts sabiedrības ar
ierobežotu atbildību „Sertifikācijas un testēšanas centrs” valsts kapitāla daļu pārdošanu”
(turpmāk – rīkojums Nr.596) saskaņā ar kuru tiek organizēta STC kapitāldaļu pārdošana izsolē.
Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr.167/2013 par
lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību,
Latvija ir paziņojusi Eiropas Komisijai, ka STC ir Latvijas izveidota lauksaimniecības,
mežsaimniecības, traktortehnikas un to piekabju (turpmāk – transportlīdzekļu) atbilstības
apstiprināšanas jautājumā kompetentā apstiprinātājiestāde. Atbilstoši ZM sniegtajai
informācijai STC un tās laboratorija ir vienīgā iestāde Latvijā un Baltijā, kura ir akreditēta
traktortehnikas, iekārtu un pašgājējmašīnu atbilstības novērtēšanā un sniedz šāda veida
pakalpojumus transportlīdzekļu ražotājiem un to patērētājiem.
ZM ieskatā valsts līdzdalību nepieciešams saglabāt, jo komersants pēc pieciem gadiem
(kas paredzēti izsoles nolikumā) var arī nesaglabāt līdzšinējo STC profilu un nenodrošinās
valstij nozīmīgajā transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas jomā ietilpstošos pasākumus. Tas
izrietot no fakta, ka līdz šim kapitāldaļu pārdošanas process nesekmējās un komersantiem nav
vērā ņemama interese par STC kompetences jomām, kā arī tas, ka tirgū līdz šim nav ienācis
neviens cits uzņēmums, kas varētu veikt transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanu, tādejādi
radot konkurenci STC. Pie tam Latvijas un Baltijas tirgus STC darbības jomā esot mazs. Lai
izveidotu jaunu sertifikācijas institūciju, ir nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi.
Traktortehnikas atbilstības novērtēšanai ir nepieciešama atbilstoša infrastruktūra, specifisks
laboratorijas aprīkojums, akreditācija un kvalificēti inženiertehniskie speciālisti.
Izvērtējot ZM pausto nostāju, KP ņēma vērā arī VAS “Privatizācijas aģentūra” (turpmāk
– Aģentūra) 2017. gada 13. marta vēstulē Nr. 2924 sniegto informāciju, kā arī rīkojumu Nr.596.
Minētajā Aģentūras vēstulē norādīts, ka saskaņā ar valsts STC provizoriskajiem
2016. gada pārskata datiem 84% no visiem sertifikācijas, inspicēšanas un testēšanas
pakalpojumiem (pēc apgrozījuma) veido bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas
pakalpojumi, kuru tirgus Latvijā ir sadalīts uz pusēm starp diviem pakalpojumu sniedzējiem,
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no kuriem viens ir STC, bet otrs ir biedrības “Vides kvalitāte” sertifikācijas institūcija “Vides
kvalitāte” (privāto tiesību subjekts). Vienlaikus STC veic darbu pie jaunu pakalpojumu
sniegšanas, piedāvājot mācību centra pieaugušo tālākizglītības jomā, kur jau pastāv vērā
ņemama konkurence.
No iepriekš minētā secināms, ka traktortehnikas sertifikācija aizņem ļoti mazu daļu no
kopējā pakalpojumu apjoma, kā arī attiecībā uz pārējiem STC sniegtajiem pakalpojumiem nav
konstatējama tirgus nepilnība, kas ir viens no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantā
norādītajiem pamatiem publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā.
Nepieciešams izvērtēt, vai traktortehnikas, iekārtu un pašgājējmašīnu atbilstības
novērtēšanu nav iespējams efektīvi sasniegt citādā veidā. Attiecīgi KP atbalsta Aģentūras
izteikto risinājumu, ka traktortehnikas un meža tehnikas sertificēšanas un/vai inspicēšanas
jomās līdzīgi kā attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecības nozari iespējams valsts atbalstu
novirzīt personām, kam tas ir adresēts.
Tādēļ KP neredz pamatu rīkojuma Nr.596, saskaņā ar kuru tiek organizēta STC
kapitāldaļu pārdošana izsolē, atcelšanai, it īpaši tāpēc, ka Aģentūra ir veikusi virkni pasākumu,
lai novērstu iespējamos šķēršļus, kas varētu kavēt sekmīgas izsoles rezultātu.
Ar cieņu
priekšsēdētāja p.i.

J. Račko

