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Par Saeimas autobāzes iesaistīšanos komercdarbībā 

 

  Konkurences padome (turpmāk – KP) 20.03.2014. saņēma Biedrības “Sabiedrība par 

atklātību – Delna” (turpmāk – Delna) vēstuli Nr. 4.4/29 „Par Saeimas autobāzes veikto 

komercdarbību, sniedzot maksas ārpakalpojumus”. Vēstulē norādīts, ka Saeimas autobāze 

sniedz transporta pakalpojumus ne tikai Saeimas deputātiem, frakcijām, komisijām, 

struktūrvienībām, citām valsts iestādēm, bet arī ārvalstu delegācijām, vēstniecībām, 

privātām juridiskām un fiziskām personām. Saeimas autobāzes pamatdarbība tiek finansēta no 

valsts budžeta līdzekļiem. Vienlaicīgi konstatējams, ka Saeimas autobāze sniedz maksas auto 

apkopes ārpakalpojumus. Delna konstatējusi, ka Saeimas autobāze, kas nav komercstruktūra, 

veic komercdarbību. Delna lūdz Konkurences padomi tās kompetences ietvaros sniegt 

atzinumu par to, vai Saeimas autobāzes darbība, veicot minēto komercdarbību, atbilst 

normatīvo aktu regulējumam. 

Izvērtējot iesniegto informāciju paskaidrojam, ka KP kompetencē neietilpst vērtēt 

publiskas personas tiesisko pamatu darbībai privāto tiesību jomā, bet, ja šāda darbība tiek 

uzsākta, saimnieciskās darbības veicējs uzskatāms  par tirgus dalībnieku un tā darbības 

vērtējamas atbilstoši Konkurences likumam. Tomēr Konkurences likuma 13.pantā noteiktie 

aizliegumi attiecas tikai uz dominējošā stāvoklī esošiem tirgus dalībniekiem. Konkrētajā 

gadījumā pirmšķietami secināms, ka Saeimas autobāze nav dominējošā stāvoklī automobiļu 

tehniskās apkopes un remonta tirgū, jo tajā darbojas ievērojams skaits citu spēcīgu tirgus 

dalībnieku. Līdz ar to nav pamata vērtēt Saeimas autobāzes noteiktās pakalpojumu cenas un 

to ietekmi uz konkurenci tirgū Konkurences likuma 13.panta ietvaros. 

Neatkarīgi no iepriekšminētā publiskai personai, darbojoties jomā, kurā preces un 

pakalpojumus tirgus dalībnieki spēj piedāvāt brīvas konkurences apstākļos, pastāv augsts risks 

deformēt konkurenci un ilgtermiņā ne tikai negatīvi ietekmēt komercdarbības vidi, bet arī 

patērētāju intereses. Publiskas personas līdzdalība tirgū, kurā jau pastāv konkurence, 

piemēram, ieguldot publiskos finanšu līdzekļus komercdarbībā, samazina tirgus dalībnieku 

vēlmi un stimulus veikt investīcijas tehnoloģijās un kopumā ieguldīt komercdarbības attīstībā, 

sekojoši ilgtermiņā vājinot konkurenci tirgū un kaitējot patērētājiem. Iepriekš minēto 

apsvērumu dēļ KP nav atbalstījusi un neatbalsta publisku personu vai no tām atvasinātu 

personu komercdarbību  tirgū, jo īpaši, ja tirgus spēj nodrošināt patērētāju (klientu) 

vajadzības.  
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Publiskas personas komercdarbības ierobežojumi  noteikti Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 88.pantā. Automobiļu apkopes un remonta pakalpojumu tirgus KP skatījumā neatbilst 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta nosacījumiem, kad publiska persona var veikt 

komercdarbību, piemēram, ja tirgū nav konstatēta nepietiekama konkurence un tirgus bez 

publisku personu līdzdalības spēj patērētājiem pilnībā nodrošināt minētos pakalpojumus. Arī 

Augstākā tiesa ir  secinājusi, ka „ierobežojumi publisko personu komercdarbībai ir paredzēti 

tamdēļ, ka publisko personu mērķis nav peļņas gūšana, turklāt šo personu iesaistīšanās 

komercdarbībā rada tirgus izkropļojuma risku. Tāpēc publisko personu komercdarbība ir 

pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, kad pastāv sevišķs attaisnojums šādas komercdarbības 

veikšanai. (..) minētie attaisnojumi ir uzskaitīti Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 

pirmajā daļā”1.  

 

 

 

Ar cieņu, 

 

Priekšsēdētāja         S.Ābrama 
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67365220 

 

 

 

 

 

Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

                                                           
1 Augstākās tiesas Senāta 29.03.2011. spriedums lietā Nr.A42958509, pieejams: 

http://www.at.gov.lv/files/archive/department3/2010/10_ska_340.doc  

http://www.at.gov.lv/files/archive/department3/2010/10_ska_340.doc

