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Par likumprojektu “Grozījumi Konkurences 
likumā” (VSS-441, 2016, TA-2469) 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
likumprojektu “Grozījumi Konkurences likumā” (VSS-441, 2016, TA-2469), 
jo joprojām ir šādi iebildumi: 

Likumprojekts nav sagatavots izskatīšanai Ministru kabinetā atbilstoši 
tam, kā noteikts Ministru kabineta komitejas 2017. gada 3. aprīļa sēdes 
protokola (nr. 12, 2. §) (turpmāk – protokols) 2.1. un 2.4. punktā. Proti, 
Ekonomikas ministrijai bija jāsaskaņo likumprojekta 6. panta regulējums 
atbilstoši panāktajam kompromisam attiecībā uz jomām, uz kurām tas tiek 
attiecināts, un jāiesniedz saskaņotais likumprojekts vai atsevišķos 
likumprojektos sadalītie likumprojekti un Ministru kabineta sēdes 
protokollēmuma projekts jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

Ministru kabineta sēdes darba kārtības 2.1. punktā iekļautajos 
dokumentos nav atrodams ne saskaņotais likumprojekts atbilstoši protokola 
2.1. punktam, ne sadalītais likumprojekts atbilstoši protokola 2.4. punktam.  

LPS nevar piekrist Ekonomikas ministrijas š. g. 21. aprīļa vēstulē nr. 1-
1-2939 paustajam, ka š. g. 6. aprīlī notikušajā sanāksmē Tirdzniecības un 
rūpniecības kamerā, kurā piedalījās gan Ekonomikas ministrijas, gan LPS, 
gan Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvji, netika panākta vienošanās. 
Sanāksmes dalībnieki daudz diskutēja par problēmām, kas saistītas ar 
publisko personu iesaistīšanos komercdarbībā, un to, kāds varētu būt 
tiesiskais regulējums šajā jomā. Sanāksmē arī tika apspriests, ka Ekonomikas 
ministrijas kompromisa piedāvājums varētu būt viens no apspriežamajiem 
variantiem, kā uzlabot likumprojekta 6. panta regulējumu. Turklāt Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas 
plānotajās diskusijās iecerēts piedalīties arī LPS. Savukārt vienošanos par 
darbībām, kuras jāveic, lai sekmētu publisku personu iesaistes komercdarbībā 
atbilstību sabiedrības interesēm un godīgas konkurences nodrošināšanu, 



 
 

 

2 

nebija plānotas virzīt atsevišķi no likumprojekta 6. pantā ietvertā regulējuma 
izstrādes, jo šie procesi ir savstarpēji cieši saistīti un tos nevar skatīt atrauti. 

LPS joprojām uzskata: lai nekavētu likumprojekta pieņemšanu un 
direktīvas 2014/104/ES pārņemšanu, likumprojekta 6. pants būtu izslēdzams. 
Ņemot vērā minēto, ierosinām Ministru kabineta 9. maija sēdes darba kārtības 
2.1. jautājumā iekļautā protokollēmuma projektu izteikt šādā redakcijā: 

“1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.  
  2. Valsts kancelejai  
  2.1. likumprojektā izslēgt 6. pantu, attiecīgi precizējot anotāciju; 
 2.2. sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar 
likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”. 

3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir 
Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs. 

4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu 
“Grozījumi Civilprocesa likumā” (likumprojektu pakete). 

5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu. 
6. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, 

Latvijas Lielo pilsētu asociācija un Latvijas Pašvaldību savienība līdz 
2017. gada 1. oktobrim organizēs diskusijas, lai vienotos par darbībām, kuras 
jāveic, lai publisku personu iesaiste komercdarbībā atbilstu sabiedrības 
interesēm un sekmētu godīgas konkurences nodrošināšanu.”. 
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