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Rīgā 

 

 

14.04.2020. Nr. 1.7-2/451 

Uz 19.03.2020. Nr.1/2-3/504 

Mārupes novada domei 

 

Par AS ,,Mārupes komunālie pakalpojumi” 

 

Konkurences padome (turpmāk - KP) ir saņēmusi Mārupes novada domes iesniegumu 

(turpmāk – Iesniegums), kurā lūgts KP sniegt viedokli par lēmumprojekta par Mārupes novada 

pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu AS ,,Mārupes komunālie pakalpojumi (turpmāk – 

Lēmumprojekts) ietekmi uz konkurenci un to, vai Lēmumprojekta pieņemšanas rezultātā 

neradīsies Konkurences likuma 14.1pantā noteiktās sekas. 

KP pēc iepazīšanās ar Iesnieguma un tam pievienotā Lēmumprojekta un ekonomiskā 

izvērtējuma saturu, konstatē, ka pēc būtības KP tiek lūgts sniegt atzinumu par Mārupes novada 

domes līdzdalības AS ,,Mārupes komunālie pakalpojumi” saglabāšanu, atbilstoši Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL) 88.panta otrajai daļai un lūgts KP sniegt viedokli 

par to, vai AS ,,Mārupes komunālie pakalpojumi” darbībā ir saskatāmi iespējami riski 

konkurences neitralitātes pārkāpšanai. 

No Lēmumprojekta satura redzams, ka līdzdalības saglabāšanas gadījumā AS ,,Mārupes 

komunālie pakalpojumi” saimnieciskā darbība sastāvētu no šādiem pakalpojumiem: 

siltumenerģijas ražošana, piegāde; dzeramā ūdens ražošana, piegāde; sadzīves notekūdeņu 

centralizēta savākšana, decentralizēti savākto sadzīves notekūdeņu pieņemšana, novadīšana 

attīrīšanai, attīrīšana; daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana; 

elektroenerģijas piegāde un tirdzniecība līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pārņems licencētais 

pakalpojuma sniedzējs. 

Priekšnoteikumi publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā ir noteikti VPIL 

88.panta pirmajā daļā, proti, tiek novērsta tirgus nepilnība, radītas preces vai pakalpojumi, vai 

pārvaldīti īpašumi, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas 

attīstībai vai valsts drošībai. 

Savukārt, lai pamatotu, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt minētā panta 

pirmajā daļā noteiktos mērķus, publiskai personai ir nepieciešams veikt paredzētās rīcības 

juridisko un ekonomisko izvērtējumu, t.sk. ietekmes uz konkurenci izvērtējumu un iespējamo 

konkurences neitralitātes risku izvērtējumu, kā arī konsultēties ar kompetentajām institūcijām 

konkurences aizsardzības jomā un komersantus pārstāvošajām biedrībām vai nodibinājumiem. 

KP pēc iepazīšanās ar Lēmumprojekta un ekonomiskā izvērtējuma saturu atzīst, ka 

pašvaldības veiktais izvērtējums pirmšķietami ir atzīstams par pietiekamu un pašvaldības 

līdzdalības saglabāšana AS ,,Mārupes komunālie pakalpojumi” ir atzīstama par atbilstošu VPIL 

88.panta pirmās daļas 2.punktam (KP nevērtēja AS ,,Mārupes komunālie pakalpojumi” 

sniegtos pakalpojumus daļā par elektroenerģiju, ņemot vērā, ka pašvaldība tuvākajā nākotnē 

plāno pārtraukt konkrēto pakalpojumu sniegšanu). Vienlaikus minētais neizslēdz iespēju, ka 



noteiktos gadījumos stratēģiski svarīgas preces/pakalpojumus varētu sniegt arī privāts 

uzņēmums, piemēram, uz deleģējuma līguma pamata. KP aicina pašvaldību nākamajā 

līdzdalības pārvērtēšanā veikt konsultācijas ar komersantus pārstāvošām biedrībām vai 

nodibinājumiem (t.sk. pašiem komersantiem), tādējādi iegūstot pēc iespējas vispusīgāku 

informāciju par pastāvošo situāciju katrā konkrētajā tirgū. 

KP atzinīgi novērtē pašvaldības centienus veicināt namu apsaimniekošanas un 

pārvaldības tiesību nodošanu privātajam sektoram un izvēli neveikt jaunu klientu piesaisti. 

Vienlaikus KP ieskatā pašvaldībai būtu jāatturas no namu apsaimniekošanas pakalpojumu 

sniegšanas dzīvojamām mājām, uz kurām vairs nav attiecināma likuma ,,Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītā daļa. Līdz ar to KP ieskatā nebūtu 

atbalstāma ekonomiskajā izvērtējumā noteiktā pārejas perioda iespējama pagarināšana. 

Attiecībā uz konkurences neitralitātes principa ievērošanu AS ,,Mārupes komunālie 

pakalpojumi” darbībā, ņemot vērā, ka kapitālsabiedrība nesniedz asenizācijas pakalpojumus un 

vienlaikus neveic decentralizēto kanalizācijas sistēmu un asenizatoru reģistra uzturēšanu, KP 

pirmšķietami nekonstatē iespējamus konkurences neitralitātes pārkāpuma riskus. Šādi riski 

pirmšķietami netiek konstatēti arī pārējos AS ,,Mārupes komunālie pakalpojumi” 

pamatdarbības veidos. Vienlaikus nepieciešams ņemt vērā, ka pašvaldībai un AS ,,Mārupes 

komunālie pakalpojumi” patstāvīgi ik pēc kāda laika ir jāveic konkurences neitralitātes 

pārkāpuma risku novērtējums. KP aicina minēto iespējamo risku izvērtējumu veikt 

konsultējoties ar komersantus pārstāvošām biedrībām vai nodibinājumiem (t.sk. pašiem 

komersantiem), lai arī šajā izvērtējumā gūtu vispilnīgāko un visaptverošāko informāciju. 

 

 

Ar cieņu 

priekšsēdētāja S.Ābrama 

 

 
 


