Ilze Nežberte
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:
Attachments:

Edgars Matulis <Edgars.Matulis@kp.gov.lv>
piektdiena, 24. sept.. 2021. gada 14:33
Ilze Grīnberga; Ilze Nežberte; Dzintra Gasune
Jānis Račko; Juris Gaiķis; Antis Apsītis; Māris Spička; Peteris Vilks
RE: VSS-538 5 dienu saskaņošanai
PKCZino_VSS538_27082021_KP.docx; PKC_MKprotokollem_VSS538_27082021.docx

INFORMĀCIJAI: E-pasta vēstules sūtītājs ir ārējais adresāts.

Labdien!
Konkurences padome (turpmāk – KP) ir izskatījusi Pārresoru koordinācijas centra precizēto informatīvo
ziņojumu “Par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts
kapitālsabiedrībās” (turpmāk – informatīvais ziņojums), atbilstoši vienošanās tikšanās 09.09.2021. laikā,
nosūtam KP piedāvātos precizējumus informatīvajā ziņojumā un Ministru kabineta protokollēmumā un
vienlaikus aicinām izvērtēt iespēju ņemt vērā zemāk esošos priekšlikumus.
KP ieskatā informatīvajā ziņojumā būtu nepieciešams likt lielāku uzsvaru uz Valsts pārvaldes iekārtas
likuma (turpmāk – VPIL) 88. panta pirmajā daļā noteikto izņēmumu piemērošanas izvērtējumu, neliekot tik
lielu uzsvaru uz nepieciešamību mainīt “tirgus nepilnības” jēdziena jēgu un būtību. Tirgus nepilnība KP
skatījumā ir objektīvi (t.sk. pēc ekonomiskiem kritērijiem un konkurences principiem) novērtējama. Tas arī
ir kā VPIL 88. panta noteikts izņēmums valsts kapitālsabiedrībām (turpmāk – VKS), konkrētos gadījumos
vērtējot tiešu ieiešanu kādā no tirgiem. Attiecīgi būtu nepieciešams detalizētāks pārējo VPIL 88. pantā
minēto izņēmumu piemērošanas iespēju vērtējums un skaidrojums informatīvajā ziņojumā.
Informatīvais ziņojums būtu papildināms ar norādi, ka arī inovatīvā vai jaunā produkta/pakalpojuma
laišanas tirgū VKS būtu nepieciešams novērtēt tirgus nepilnību. KP ieskatā informatīvajā ziņojumā būtu
nepieciešams skaidrot, kas notiek, ja inovācijas realizācijas stadijā citu tirgus dalībnieku ienākšanas tirgū
rezultātā vairs neizpildās tirgus nepilnības nosacījums, attiecīgi, kādā veidā šādā gadījumā tiek vērtēta
pamatotība un nepieciešamība VKS samazināt savu iesaisti tirgū.
KP ieskatā būtiski informatīvajā ziņojumā būtu nodefinēt terminu “inovācija”, jo kā parāda informatīvā
ziņojuma minētie piemēri, tad nav vienotas izpratnes par termina “inovācijas” tvērumu. KP norāda, ka AS
“Latvenergo” gadījums par elektrouzlādes pakalpojuma piedāvāšanu un auto īstermiņa nomas
(koplietošanas) pakalpojuma piedāvāšanu tirgū pēc savas būtības nav inovatīvs pakalpojums kā tāds, ko
nesniegtu citi tirgus dalībnieki, kā arī minētais pakalpojums nav saistīts ar pētniecību vai attīstību, bet ar AS
“Latvenergo” kā tirgotājam mērķi palielināt elektrouzlādes infrastruktūras izmantošanu. Tas ir visticamāk
saderīgs ar valstiskiem mērķiem samazināt fosilo kurināmā patēriņu kopējā autoparkā Latvijā, kur ietilpst
dažādi valsts veidoti atbalsta instrumenti. To kā AS “Latvenergo” efektīvāk iesaistīties šo mērķu
sasniegšanā bija iespējami noskaidrot, veicot pilnvērtīgu pašnovērtējumu atbilstoši VPIL 88. panta un KP
vadlīnijām, t.sk. aptaujājot koplietošanas tirgus dalībniekus par ekonomiskām iespējām sadarboties šo
pakalpojumu veicināšanā. Šāds ieteikums ir tikai pamatots no konkurences uzrauga puses, veicinot godīgas
konkurences principu ievērošanu.
Kopumā KP norāda, ka informatīvajā ziņojumā minētās attīstības jaudas privātajā sektorā inovācijas
radīšanai var trūkt arī gadījumos, kad privātajam sektoram nav pietiekamu finanšu līdzekļu. Tāpēc valsts
politikas jautājums būtu izvērtēt arī citus alternatīvus mehānismus, piemēram nodokļu atlaides, subsīdijas,
granti P&A vai inovācijas attīstībai. Kā arī, lai veicinātu P&A vai inovācijas VKS savām vajadzībām var
pasūtīt attiecīga produkta/pakalpojuma izpēti vai ražošanu privātajiem tirgus dalībniekiem, kas arī veicinātu
P&A vai inovācijas segmenta attīstību. Attiecīgi izpētes ietvaros tirgus nepilnību var tikt savlaicīgi
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novērtēta (ārpus VPIL 88.panta ietvara) valstij kā politikas veidotājam, apsverot dažādus atbalsta
instrumentus privātiem tirgus dalībniekiem attiecīgos tirgos.
Tāpat arī pastāvot VPIL 88.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktam izņēmumam, KP, vadoties no mērķa
veicināt godīgas konkurences principus tirgos, ir pamatoti ieteikt kapitālsabiedrībai (publiskai personai)
izvērtēt arī citus risinājumus (ja tas nav darīts) kā nodrošināt pakalpojuma pieejamību un mazinātu tirgus
nepilnību. Virkne piemēru (starppilsētu pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, ceļu uzturēšana, atkritumu
savākšanas pakalpojums u.c.) norāda uz to, ka arī šādos gadījumos sadarbība ar privāto sektoru var būt kā
alternatīva. Minētais nav pretrunā ar mērķiem veicināt inovāciju valsts kapitālsabiedrībās.
Ar cieņu
Edgars Matulis
Konkurences padomes
Konkurences veicināšanas nodaļas
Vecākais juriskonsults
Tālr.: 67287144
E-pasts: Edgars.Matulis@kp.gov.lv
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tīmekļa vietne: www.kp.gov.lv
Twitter: @KPgovLV
Facebook: Konkurences padome
LinkedIn: Latvijas Konkurences padome
Soundcloud: Konkurences padome

From: Edgars Matulis
Sent: Friday, September 3, 2021 10:43 AM
To: Ilze Grīnberga <Ilze.Grinberga@pkc.mk.gov.lv>; Ilze Nežberte <Ilze.Nezberte@pkc.mk.gov.lv>; Dzintra.Gasune
<Dzintra.Gasune@pkc.mk.gov.lv>
Cc: Antis Apsītis <Antis.Apsitis@kp.gov.lv>
Subject: RE: VSS-538 5 dienu saskaņošanai

Labdien.
Konkurences padome ir izskatījusi Pārresoru koordinācijas centra precizēto informatīvo ziņojumu “Par
inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās” un uztur
iepriekš izteiktos iebildumus.
Konkurences padomes ieskatā tiek jaukta Konkurences padomes kompetence, sniedzot viedokli publiskai
personai, tai vērtējot līdzdalību kapitālsabiedrībā, un Konkurences padomes kompetence piemērojot
Konkurences likuma 14.1pantu.
Konkurences padome piedāvā vadības līmenī (no Konkurences padomes piedalīsies padomes locekļi) rīkot
sanāksmi, lai rastu vienotu izpratni par Valsts pārvaldes iekārtas likuma un Konkurences likuma tvērumu un
Konkurences padomes kompetenci, vērtējot publiskas personas iesaisti kapitālsabiedrībā.
Konkurences padome piedāvā tikšanos ceturtdien (09.09.) plkst. 10:00 MS Teams vidē.
Vai jums der minētais laiks, lai pārrunātu Konkurences padomes iebildumus ?
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Ar cieņu
Edgars Matulis
Konkurences padomes
Konkurences veicināšanas nodaļas
Vecākais juriskonsults
Tālr.: 67287144
E-pasts: Edgars.Matulis@kp.gov.lv
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010
Tīmekļa vietne: www.kp.gov.lv
Twitter: @KPgovLV
Facebook: Konkurences padome
LinkedIn: Latvijas Konkurences padome
Soundcloud: Konkurences padome

From: Dagnija Zepa <dagnija.zepa@pkc.mk.gov.lv>
Sent: Friday, August 27, 2021 5:19 PM
To: Aivis.Lapinskis@lm.gov.lv; Agnese.Serma@tm.gov.lv; Baiba.Spalvina@tm.gov.lv; Uldis.Berkis@izm.gov.lv; Edgars
Matulis <Edgars.Matulis@kp.gov.lv>; ineta.vula@sam.gov.lv; linda.puce@sam.gov.lv; agnese.strautina@iem.gov.lv;
ilze.abolina@fm.gov.lv; laura.naudina@fm.gov.lv; arta.priede@fm.gov.lv; edgars.sidlovskis@fm.gov.lv;
elina.pentjusa@fm.gov.lv; Vita.Bruzas@vni.lv; Sarmite.Ozola@vni.lv; andra.feldmane@lps.lv;
Marcis.Katajs@km.gov.lv; Signe.Albina@mod.gov.lv; Madara.Gaile@varam.gov.lv
Cc: Dzintra.Gasune <Dzintra.Gasune@pkc.mk.gov.lv>; Ilze Grīnberga <Ilze.Grinberga@pkc.mk.gov.lv>; Ilze Nežberte
<Ilze.Nezberte@pkc.mk.gov.lv>
Subject: VSS-538 5 dienu saskaņošanai

INFORMĀCIJAI: E-pasta vēstules sūtītājs ir ārējais adresāts.
Tieslietu ministrija
Finanšu ministrija
Aizsardzības ministrija
Iekšlietu ministrija
Izglītības un zinātnes ministrija
Kultūras ministrija
Labklājības ministrija
Satiksmes ministrija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Latvijas Pašvaldību savienība
Konkurences padome
Labdien,

Pārresoru koordinācijas centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 „Ministru
kabineta kārtības rullis” 98.punktu nosūta piecu dienu saskaņošanai precizēto informatīvo ziņojumu “Par
inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts kapitālsabiedrībās” (VSS-538),
Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un izziņu par izteiktajiem iebildumiem.
Pielikumā:
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Informatīvais ziņojums, “Par inovāciju veicināšanu un pētniecības un attīstības mērķu noteikšanu valsts
kapitālsabiedrībās”, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts un izziņa par atzinumos izteiktajiem
iebildumiem.
Ar cieņu
Dagnija Zepa
Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082815
e-pasts: dagnija.zepa@pkc.mk.gov.lv
mājaslapa: www.pkc.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne
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