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

Atbilstoši Konkurences padomes mērķim nodrošināt iespēju ikvienam tirgus dalībniekam
veikt ekonomisko darbību brīvas un godīgas konkurences apstākļos, veicinot konkurences attīstību
sabiedrības  interesēs,  kā  arī  ievērojot  Konkurences  likuma  7. panta  otrā  daļā  paredzētās
Konkurences padomes tiesības 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  lūdz
skaidrot  turpmāk  norādītos  jautājumus  saistībā  ar  Rīgas  domes  plānoto  publiskās  un  privātās
partnerības līgumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai, lai nodrošinātu, ka tiek ievērota godīga
konkurence. 

Vēršot uzmanību tam, ka “pētījumā par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
sistēmas  attīstības  perspektīvām” (turpmāk  –  Pētījums)  norādītais  pētījuma  mērķis  ir  atkritumu
apsaimniekošanas  sistēmas  attīstības  alternatīvo  risinājumu  izvērtējuma  sagatavošana,  veicot
perspektīvo  risinājumu  novērtējumu,  kas  ietver  vides,  ekonomisko,  finanšu  un  organizatorisko
risinājumu  analīzi,  nav  saprotams,  kāpēc  projekts  sagatavots  Rīgas  pilsētas  administratīvajai
teritorijai kopumā, t.i., pieņemot, ka Rīgas pilsēta ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona1.

Iepazīstoties  ar  Pētījumu  Konkurences  padome  neguva  pārliecību,  ka  tajā  ir  pietiekoši
izvērtēta  izvēlētā  risinājuma  ietekme  uz  konkurenci,  jo  šāda  lēmuma  pieņemšanā  ir  būtiski
nodrošināt godīgu konkurenci, kas vienlaikus nodrošinātu iespēju ilgtermiņā saņemt pakalpojumus
par  konkurētspējīgām,  nesadārdzinātām  cenām,  atbilstošā  kvalitātē.  Līdz  ar  to  lūdzam  rūpīgi
izvērtēt pieņemamā lēmuma iespējamo ietekmi uz konkurenci, tirgu un patērētājiem ilgtermiņā.

Konkurences padome atkārtoti pauž bažas par paredzēto līguma termiņu, kā arī izvēli veidot
vienu atkritumu apsaimniekošanas zonu, piešķirot to tikai vienam tirgus dalībniekam uz 20 gadiem.
Šajā laikā no tirgus var pazust citi tirgus dalībnieki, kuri pašreiz sniedz šo pakalpojumu Rīgā, un
iespējamos konkursos nākotnē konkurence faktiski var arī  nepastāvēt.  Konkurences padome jau
iepriekš  norādījusi2 uz  iespējamām  alternatīvam,  piemēram,  Rīgas  teritorijas  sadali  vairākās
atkritumu  apsaimniekošanas  zonās,  nodrošinot  iespēju  paralēli  darboties  vairākiem  sadzīves
atkritumu apsaimniekotajiem. 

Padomes priekšsēdētaja p.i. I. Kassalis

Paulauska 67365225
liva.paulauska@kp.gov.lv

1 Skatīt “pētījumā par Rīgas pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības perspektīvām” 1.nodaļas 
apakšnodaļu 1.1 Līguma izpildes mērķis un darba uzdevums. 5. lpp.
2 Skatīt Konkurences padomes 2017. gada 14. februāra vēstuli Nr.1.-11/189. Pieejams:  
http://kp.gov.lv/documents/2392a99d7571cf2e4f4a8b01c9a40373b04b139a 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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