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Pēc pievienotā saraksta 

 

Par ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumu 

 

 Konkurences padome pēdējo gadu laikā vairākkārt ir saņēmusi informāciju par 

pašvaldību pret brīvu konkurenci vērstām  darbībām1, nodrošinot pašvaldību uzņēmumiem 

monopoltiesības sniegt iedzīvotājiem ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas 

pakalpojumu. Konstatēts, ka vairāku novadu pašvaldības ir deleģējušas to dibinātam  

uzņēmumam, kas konkrētajā administratīvajā teritorijā sniedz ūdenssaimniecības 

pakalpojumus vai dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumus, sniegt arī ūdens patēriņa 

skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus. Savukārt šajā gadījumā, ja ūdens 

patēriņa skaitītāju maiņu sniedz arī cits komersants, konkurējot ar pašvaldības uzņēmumu, 

pašvaldības izdotie tiesību akti paredz, ka ūdens skaitītāja plombēšana var notikt tikai 

ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēja  vai dzīvojamās mājas pārvaldnieka klātbūtnē. Šāda 

pašvaldību noteikta kārtība kavē konkurenci ūdens skaitītāju uzstādīšanas pakalpojumu tirgū 

un rada nepamatotus šķēršļus šī pakalpojuma esošiem un potenciāliem sniedzējiem piedāvāt 

konkurējošu pakalpojumu  - gan ūdensskaitītāja uzstādīšanu, gan plombēšanu. 

Ja tirgū pastāv konkurence un tirgus bez publisku personu līdzdalības spēj nodrošināt 

patērētāju (klientu) vajadzības, pašvaldības komercdarbība saistībā ar ūdens skaitītāju maiņas 

un plombēšanas pakalpojuma sniegšanu rada interešu konflikta risku un nav atbalstāma. 

Publiskai personai, darbojoties jomā, kurā preces un pakalpojumus tirgus dalībnieki spēj 

piedāvāt brīvas konkurences apstākļos, pastāv augsts risks kavēt un deformēt konkurenci, kā 

arī ilgtermiņā negatīvi ietekmēt komercdarbības vidi un patērētāju intereses2. 

Izvērtējot normatīvo regulējumu, Konkurences padome ir secinājusi, ka ūdens patēriņa 

skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu pēc verifikācijas var sniegt jebkura fiziska vai juridiska 

persona, un nozares speciālie normatīvie akti neparedz nekādus ierobežojumus attiecībā uz to 

                                                 
1 Ventspils, http://www.kp.gov.lv/files/pdf/IYBc6O2teZ.pdf 

 Dobele, http://www.kp.gov.lv/lv/aktualitates/501-kp-mediacijas-cela-novers-sia-dobeles-namsaimnieks-

parkapumu, Olaine, Aizkraukle, http://www.kp.gov.lv/lv/aktualitates/633-kp-atgadina-pasvaldibam-ir-

janodrosina-vienlidziga-konkurences-vide 
2 Konkurences novērtēšanas vadlīnijas valsts un pašvaldību lēmumu pieņēmējiem, pieejamas elektroniski: 

http://www.kp.gov.lv/documents/9e408cd15d441efb1a399b698164ad4baedf6177 
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personu loku, kas ir tiesīgas sniegt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas pakalpojumu. Minētā 

pakalpojuma sniedzēju izvēlas nekustamā īpašuma īpašnieks, kura piederošajā īpašumā 

nepieciešams veikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu pēc verifikācijas.  

 Līdz ar to pašvaldībām ir pienākums to administratīvajā teritorijā nodrošināt brīvu, 

godīgu un nediskriminējošu konkurences vidi, neliekot nepamatotus šķēršļus šo pakalpojumu 

sniegšanā un neradot tām piederošiem uzņēmumiem konkurences priekšrocības. Pašvaldībām 

ir arī pienākums sekot, lai tām piederoši uzņēmumi nepārkāptu Konkurences likuma 13.pantā3 

noteikto dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu. Atbilstoši Konkurences 

likuma 13.pantā noteiktajam, dominējošā stāvoklī esošam uzņēmumam ir īpaša atbildība ar 

savu rīcību nedeformēt konkurenci un nepieļaut situācijas, kas rada nepamatotus ierobežojumus 

esošiem vai potenciāliem konkurentiem ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas 

pakalpojumu sniegšanā. 

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka Konkurences padome ir paredzējusi veikt visaptverošu 

tirgus uzraudzību, apzinot ūdens skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojuma 

sniegšanas kārtību dažādās Latvijas pašvaldībās, identificējot tās pašvaldības, kas tieši vai 

pastarpināti ar tām piederošu uzņēmumu starpniecību ierobežo vai kavē konkurences attīstību 

to administratīvajās teritorijās. 

 

 

Priekšsēdētāja p.i.         J.Račko 

                                                 
3 Konkurences likums elektroniski ir pieejams šeit: http://likumi.lv/doc.php?id=54890 
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