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Rīgā 

 

01.06.2018. Nr. 5-9/592 

Uz 03.04.2018. Nr.ADM/1-18/18/862 

 

Salaspils novada domei 

 

Par SIA “Salaspils veselības centra” jauna  

komercdarbības veida uzsākšanu 

 

Konkurences padome (turpmāk - KP) 03.04.2018. ir saņēmusi Salaspils novada domes 

(turpmāk - Pašvaldība) iesniegumu par SIA “Salaspils veselības centrs” jauna komercdarbības 

veida - veco ļaužu aprūpe ar izmitināšanu - uzsākšanu (turpmāk - Iesniegums) un 10.05.2018. 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 03.05.2018. vēstuli Nr. 2018/459 (turpmāk - 

Vēstule). Ievērojot Konkurences likuma (turpmāk – KL) 7. panta otrajā daļā paredzētās KP 

tiesības izvērtēt citu institūciju sagatavotos tiesību aktu projektus un citus dokumentus un sniegt 

atzinumus par tiem, ja tajos ietvertas tirgus mehānismu ietekmējošas normas, kuru realizācija 

tieši vai netieši var ierobežot konkurenci, un Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk - VPIL) 

88.panta otro daļu, kas nosaka, ka [..] veicot izvērtējumu, publiska persona konsultējas ar 

kompetentajām institūcijām konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošām 

biedrībām vai nodibinājumiem, KP norāda turpmāk minēto.  

Pašvaldība atsaucas uz VPIL 88.panta pirmās daļās 2.punktu, kurā noteikts, ka publiska 

persona var veikt komercdarbību, ja darbības rezultātā tiek radītas preces vai pakalpojumi, kas 

ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas attīstībai vai valsts 

drošībai. Papildus norādīts, ka, ņemot vērā demogrāfiskās tendences, Pašvaldība ir konstatējusi 

pieprasījumu pēc veco ļaužu aprūpes pakalpojumiem Salaspilī.  

Iesniegumā norādīts, ka SIA “Salaspils veselības centrs” darbības paplašināšana atbilst, 

gan pašvaldības vidējā termiņa prioritātēm, proti “iedzīvotājiem nepieciešamie pakalpojumi,” 

gan pašvaldības kapitālsabiedrības statūtiem. Tāpat Iesniegumā norādīts, ka SIA “Salaspils 

veselības centrs” ir piemērota veco ļaužu aprūpes pakalpojumu sniegšanai, jo tiks turpināta 

ilgtermiņa kontakta saglabāšana starp veselības aprūpes iestāžu pārstāvjiem Salaspilī.  

Pašvaldība norāda, ka vietējā apkārtnē nav konkurējošu tirgus dalībnieku vai līdzīgu 

pakalpojumu sniedzēju. 

Iepazīstoties ar Pašvaldības norādītajiem argumentiem par SIA “Salaspils veselības 

centra” jauna komercdarbības veida uzsākšanu, KP vērš Pašvaldības uzmanību uz to, ka 

arguments, ka attiecīgo pakalpojumu sniegšana atbilst Pašvaldības vidējā termiņa prioritātēm 

un Pašvaldības kapitālsabiedrības statūtiem, nenozīmē, ka tādējādi netiks ietekmēta konkurence 

ar privātajiem pakalpojumu sniedzējiem veco ļaužu aprūpes pakalpojumu jomā.  

Papildus, ņemot vērā Pašvaldības 10.05.2018. vēstulē minēto, KP norāda, ka 

10.12.2015. izsludinātais iepirkums pēc būtības atšķiras no Pašvaldības šī brīža plāna paplašināt 

jau esošo komercdarbību. Minētajā iepirkumā Pašvaldības mērķis bija šo pakalpojumu 

pieejamība, to saņemot jebkurā no Latvijas Republikas administratīvajām teritorijām, taču 
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šobrīd mērķis ir pakalpojuma saņemšana tieši Salaspilī Pašvaldības kapitālsabiedrības telpās. 

Attiecīgi, izsludinot iepirkumu par veco ļaužu aprūpes pakalpojumu sniegšanu, Pašvaldība 

nevērtēja to vai privātie pakalpojumu sniedzēji ir ieinteresēti nodrošināt šo pakalpojumu tieši 

Salaspils novadā, piemēram, atverot ārstniecības iestādes filiāli. 

 KP izpratnē, godīgas konkurences un caurskatāmības nodrošināšanai piemērotāka būtu 

pieejamo telpu iznomāšana veco ļaužu aprūpes pakalpojuma sniegšanai. Ņemot vērā iespējamo 

pakalpojumu pieprasījumu, KP ieskatā, Pašvaldībai būtu jāizsludina telpu nomas izsole jauna 

veco ļaužu aprūpes centra atvēršanai Salaspils novadā. Ja tomēr konkursā nepieteiktos neviens 

komersants, tad veicot rūpīgu un pamatotu rīcības izvērtējumu, t.sk. ekonomisko izvērtējumu, 

salīdzinot dažādu risinājumu iespējamās izmaksas, Pašvaldība varētu lemt par pakalpojumu 

sniegšanu Salaspils novadā, paplašinot Pašvaldības kapitālsabiedrības komercdarbību. 

 Vienlaicīgi KP ir iepazinusies ar Vēstuli par “Salaspils veselības centrs” jauna 

komercdarbības veida uzsākšanu, kurā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības  kamera 

norāda, ka saskata iespēju konkrētā pakalpojuma nodrošināšanu nodot privātā sektora 

pakalpojumu sniedzējiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, KP norāda, ka pašvaldības kapitālsabiedrības 

komercdarbības paplašināšana nav efektīvākais veids, kā nodrošināt pakalpojuma pieejamību, 

nodrošinot arī vienlīdzīgas konkurences iespējas privātajiem pakalpojumu sniedzējiem. 

Tādējādi, ņemot vērā šobrīd pieejamo informāciju, nav pietiekoša pamata secināt, ka 

Pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Salaspils veselības centrs” komercdarbības paplašināšana 

būtu pieļaujama. 

  

 

Priekšsēdētāja p.i.               J.Račko 

 


