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DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

Rīgā 

 

30.06.2016. Nr. 1-12/728 

Uz 01.06.2016. Nr.LPA 1.7-67 

 

Latvijas Pilsoniskajai aliansei 

alianse@nvo.lv;  rasma@nvo.lv;  

kristine@nvo.lv  

Par brīvu konkurenci uzdevumu deleģēšanā  

 
Konkurences padome ir iepazinusies un izvērtējusi Latvijas Pilsoniskās alianses vēstuli Nr. LPA 

un piekrīt tajā paustajai nostājai, ka nav pamatoti jau likumos paredzēt konkrētas privātpersonas, kurām 

deleģēt konkrētu uzdevumu izpildi. Attiecīgi konkrētas privātpersonas norāde likumā būtu pieļaujama 

tikai izņēmuma gadījumā, to īpaši pamatojot.  

Lai nodrošinātu, ka pārvaldes uzdevums tiek deleģēts personai, kas to var veikt visefektīvāk, 

nepieciešams nodrošināt, lai pēc iespējas vairāk personu varētu pretendēt uz deleģēšanas līguma 

noslēgšanu, tādā veidā iegūstot konkurences radītos labumus, tai skaitā - kvalitatīvāku pakalpojumu, 

zemākas kopējās pakalpojuma sniegšanas izmaksas. Attiecīgi noteiktie kritēriji, lai pretendētu uz 

pārvaldes uzdevuma deleģēšanu, nedrīkst nepamatoti sašaurināt iespējamo pretendentu skaitu. 

Konkrētas privātpersonas norāde likumā arī izslēdz iespēju regulāri pēc noslēgtā deleģēšanas 

līguma termiņa beigām izvērtēt citus iespējamos pretendentus vai  risinājumus. Attiecīgi ir svarīgi, lai 

deleģēšanas termiņi netiktu noteikti nepamatoti gari, mazinot iespējamo konkurences spiedienu par 

tiesībām uz pārvaldes uzdevumu deleģējumu. 

Šādu nostāju attiecībā uz pārvaldes uzdevumu deleģēšanu  privātpersonām Konkurences 

padome jau ir paudusi gan Satiksmes ministrijai, gan Labklājības ministrijai. 

Attiecībā uz valsts kapitālsabiedrību ziedojumu politiku informējam, ka šis jautājums nav 

Konkurences padomes kompetencē, vienlaicīgi norādām, ka sāncensība arī ziedojumu saņemšanā ļauj 

panākt maksimāli efektīvu un lietderīgu ziedojumu izlietošanu visas sabiedrības interesēs, attiecīgi ir 

būtiski nodrošināt ziedojumu piešķiršanas procesa caurspīdīgumu. Līdz ar to aicinām ar iniciatīvu 

ziedojumu politikas uzlabošanā vērsties pie Finanšu ministrijas, kura arī ir izstrādājusi “Koncepciju par 

kapitālsabiedrību – publiskas personas kapitālsabiedrību, kapitālsabiedrību, kurās publiskas personas 

daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, kā arī kapitālsabiedrību, kurās vienas 

vai vairāku publisku personu kapitālsabiedrību daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 

procentus, – dāvinājumu (ziedojumu) politikas uzlabošanu”.  

Vienlaikus pateicamies par akcentēto problēmu, kam arī centīsimies pievērst uzmanību, 

izvērtējot normatīvo aktu projektus, un aicinām Jūs arī turpmāk informēt Konkurences padomi par 

normatīvā regulējuma noteikumiem, kas ietekmē konkurenci. 

 

 

Priekšsēdētāja          S.Ābrama 

 
Apsītis,  

Antis.Apsitis@kp.gov.lv 
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