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Limbažu novada domei 

 

Par SIA ,,Limbažu komunālserviss” 

 

Konkurences padome (turpmāk - KP) ir saņēmusi Limbažu novada domes pavadrakstu, 

kuram pielikumā pievienots Limbažu novada domes 28.05.2020.sēdes lēmums ,,Par Limbažu 

novada pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībā Limbažu pilsētas SIA ,,Limbažu 

komunālserviss”” (protokols Nr.13, 36.§) (turpmāk – Lēmums). 

KP, iepazīstoties ar Lēmuma saturu, secina, ka pašvaldība Lēmumu ir nosūtījusi ar 

mērķi izpildīt Valsts pārvaldes iekārtas likuma (turpmāk – VPIL) 88.panta otrajā daļā noteikto 

publiskas personas pienākumu, veicot līdzdalības kapitālsabiedrībā pārvērtēšanu, konsultēties 

ar KP. 

Pirms viedokļa (atzinuma) par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībā SIA ,,Limbažu 

komunālserviss” sniegšanas, KP uzskata par nepieciešamu vērst pašvaldības uzmanību uz 

konsultēšanās ar KP procesuālo kārtību. Atbilstoši VPIL 88.panta otrajai daļai konsultēšanās ar 

KP, kā arī komersantus pārstāvošajām biedrībām veicama izvērtēšanas laikā, t.i., pirms lēmuma 

par līdzdalību pieņemšanas. Attiecīgi publiskā persona veic likumā paredzēto juridisko un 

ekonomisko izvērtējumu, savukārt KP sniedz savu atzinumu pēc tā saņemšanas (pirms lēmuma 

par kapitālsabiedrības dibināšanu, līdzdalības iegūšanu vai saglabāšanu).  

Ņemot vērā minēto, KP aicina pašvaldību turpmāk ievērot normatīvajos aktos noteikto 

kārtību un, veicot līdzdalības pārvērtēšanas kapitālsabiedrībās SIA ,,Limbažu siltums” un SIA 

,,Namsaimnieks”, konsultēties ar KP pirms konkrēto lēmumu pieņemšanas. 

Attiecībā uz pašvaldības līdzdalības saglabāšanu SIA ,,Limbažu komunālserviss”, KP 

atzīst, ka kapitālsabiedrības sniegtie pakalpojumi tiktāl, cik tie atbilst Lēmumā norādītajam 

uzskaitījumam, ir atzīstami par stratēģiski svarīgiem pakalpojumiem VPIL 88.panta pirmās 

daļas 2.punkta izpratnē, līdz ar to KP nav iebildumu par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu 

SIA ,,Limbažu komunālserviss”. 

Daļā par decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu, KP ieskatā pašvaldībai 

būtu nepieciešams izvērtēt, kāpēc konkrēto pakalpojumu konkrētajā administratīvajā teritorijā 

sniedz tikai pašvaldības kapitālsabiedrības SIA ,,Limbažu komunālserviss” un SIA 

,,Namsaimnieks”, vai nepastāv kādi ierobežojumi, kuru dēļ ir apgrūtināta tirgus dalībnieku 

ienākšana konkrētajā tirgū.1 

 
1 Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji. Pieejams: 

 https://www.limbazi.lv/publiskie-dokumenti/decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniedzeji 

https://www.limbazi.lv/publiskie-dokumenti/decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniedzeji


Vienlaikus KP aicina turpmākajās līdzdalības pārvērtēšanās izmantot KP izstrādāto 

pašnovērtējuma rīku ,,Valsts un pašvaldības uzņēmējdarbībā: vai pamatoti?”2, lai uzlabotu 

konkrēto izvērtējumu kvalitāti un netiktu izlaisti tādi svarīgi ekonomiskā izvērtējuma segmenti 

kā ietekmes uz konkurenci izvērtējums un iespējamu konkurences neitralitātes pārkāpumu risku 

novērtējums. 

 

 

Ar cieņu 

priekšsēdētāja p.i. J.Račko 

 
 

 

 

 

 
2 Pašnovērtējuma rīks publisko personu līdzdalības kapitālsabiedrībā izvērtēšanai ,,Valsts un pašvaldības 

uzņēmējdarbībā: vai pamatoti?”. Pieejams: http://ejuz.lv/asnovertejumariks 

 

http://ejuz.lv/asnovertejumariks

