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Ogres novada pašvaldībai
Par Ogres novada pašvaldības iestādes vispārējā
tipa pansionāts “Madliena” kā iestādes likvidāciju
un kapitālsabiedrības dibināšanu
Konkurences padome (turpmāk - KP) 20.04.2018. ir saņēmusi Ogres novada
pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) iesniegumu par Ogres novada pašvaldības iestādes
vispārējā tipa pansionāts “Madliena” kā iestādes likvidāciju un kapitālsabiedrības dibināšanu
(turpmāk - Iesniegums) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (turpmāk – LTRK)
16.05.2018. vēstuli Nr. 2018/486 (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 pansionāta “Madliena” iestādes likvidāciju un jaunas kapitālsabiedrības
dibināšanu pamato ar sabiedrības interesēm, atbilstošu izmaksu uzskaiti, izsekojamību,
pamatotību un kontroli par pašvaldības līdzekļu lietderīgu izmantošanu, un nodalītu pašvaldības
budžeta līdzekļu izlietojumu.
Jāatzīst, ka kapitālsabiedrības izveide pašvaldības iestādes vietā, nodrošinās to, ka
pansionāts turpmāk darbosies ar privātām kapitālsabiedrībām salīdzināmos apstākļos, tādējādi
mazinot tai iespējami labvēlīgāku apstākļu radīšanas risku. Augstākminētais izriet arī no tā, ka
uz pakalpojumu maksas noteikšanu neattieksies Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta
divpadsmit prim daļā noteiktais pienākums, nosakot maksas pakalpojuma izcenojumu, ievērot
nosacījumu, ka samaksa par pakalpojumu nedrīkst pārsniegt ar pakalpojuma sniegšanu saistītās
izmaksas.
Atbilstoši Pašvaldības sniegtajai informācijai tuvākie līdzīgu pakalpojumu sniedzēji ir
valsts vai pašvaldībai piederoši sociālās aprūpes centri Ropažos un Jūrmalā, tomēr tirgū
darbojas arī privātie pakalpojumu sniedzēji. KP norāda, ka lai gan paredzētā iestādes pārveide
par kapitālsabiedrību nodrošinātu lietderīgu Pašvaldības līdzekļu izmantošanu un Pašvaldības
sociālo pakalpojumu funkciju izpildi, tomēr tas pats par sevi nenozīmē, ka nebūtu nepieciešams
izvērtēt citas iespējas nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanā.
Papildus ņemot vērā, ka LTRK vēstulē Pašvaldībai norādīja, ka tā saskata iespēju

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus nodot privātā sektora komersantiem,
KP aicina Pašvaldību rūpīgi izvērtēt arī šādu iespēju, lai varētu veikt dažādu risinājumu
iespējamo izmaksu salīdzinājumu, kas ļautu pieņemt pēc iespējas izsvērtāku lēmumu par
kapitālsabiedrības dibināšanu.
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