
Rīgā

Par Rīgas domes plānoto publiskās un privātās partnerības līgumu atkritumu apsaimniekošanas 
jomā

Saistībā ar Rīgas domes plānoto publiskās un privātās partnerības līgumu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanai,  Konkurences padome vēlas paust bažas par paredzēto līguma termiņu,  kā arī
izvēli veidot kopsabiedrību tikai ar vienu atkritumu apsaimniekotāju, veidojot tikai vienu atkritumu
apsaimniekošanas zonu, kā rezultātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tirgus Rīgā tiks slēgts
konkurencei uz 20 gadiem.

Ievērojot  apsaimniekojamos  sadzīves  atkritumu  apjomus,  Rīga  Latvijas  mērogā  ir
būtiskākais  šo  pakalpojumu  sniegšanas  tirgus,  kā  rezultātā,  piešķirot  to  tikai  vienam   tirgus
dalībniekam uz 20 gadiem, visticamāk, ka šajā laikā no tirgus var pazust arī pietiekami efektīvi
tirgus dalībnieki, kuri pašreiz sniedz šos pakalpojumus pilsētā, un turpmāk  iespējamos konkursos
pēc 20 gadiem konkurence var arī nepastāvēt. Konkurences padome, kas daudz pētījusi atkritumu
apsaimniekošanas  tirgus  problemātiku  Latvijā,  uzskata,  ka  Rīgas  teritoriju  ir  iespējams  sadalīt
vairākās  atkritumu  apsaimniekošanas  zonās,  kur  paralēli  būtu  iespējams  darboties  vairākiem
sadzīves  atkritumu  apsaimniekotājiem.  Tādējādi,  ne  vien  nodrošinot  konkurenci  par  šo  tirgu,
vairākiem  pakalpojumu  sniedzējiem  sacenšoties  par  pasūtītājam  izdevīgāko  piedāvājumu,  bet
saglabājot konkurētspējīgu vidi arī pēc 20 gadiem. Jāpiebilst, ka līdzīgs dalījums zonās pastāv arī
par Rīgu mazākās pilsētās.

Konkurences padome uzsver, ka valstij un pašvaldībām, pieņemot lēmumus, kas ilgtermiņā
var būtiski ietekmēt situāciju tirgū, jāņem vērā sabiedrības intereses attiecībā uz nepieciešamību
veicināt  konkurenci,  samērīgi  izmantojot  likumā  noteiktos  izņēmumus,  piemēram,  nenoslēdzot
nepamatoti  garus  koncesiju  līgumus  vai  būtiskus  apjomus  nepiešķirot  tikai  vienam  tirgus
dalībniekam.  Jo  sabiedrības,  t.sk.  Rīgas  iedzīvotāju  interesēs  ir  saņemt  pakalpojumus  par
konkurētspējīgām,  nesadārdzinātām cenām,  atbilstošā  kvalitātē.  Ja  konkurence  nepastāv,  tad  šie
ieguvumi,  vēl  jo  vairāk  iespējamā monopolista  netraucētas  darbības  rezultātā,  patērētājiem tiek
liegti.  Līdz ar to lūdzam pirms plānotās publiskās un privātās partnerības tālākas virzības rūpīgi
izvērtēt pieņemamā lēmuma iespējamo ietekmi uz konkurenci, tirgu un patērētājiem ilgtermiņā.  

Vienlaicīgi,  lai  atbilstoši  Konkurences  likuma  7.panta  otrajai  daļai,  saskaņā  ar  kuru
Konkurences padome ir tiesīga izvērtēt citu institūciju  sagatavotos tiesību aktu projektus un citus
dokumentus  un  sniegt  atzinumus  par  tiem,  ja  tajos  ietvertas  tirgus  mehānismu  ietekmējošas
normas,  kuru realizācija  tieši  vai netieši  var ierobežot  konkurenci,  Konkurences  padome varētu
izvērtēt  plānoto publiskās un privātās partnerības līgumu, lūdzam 5 dienu laikā iesniegt pētījumu
par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības perspektīvām, ko pēc
Mājokļu un vides departamenta uzdevuma veica personu apvienība SIA ”Konsorts” un SIA ”Geo
Consultants”. 
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