
Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, tālr. 67282865, fakss 67242141, e-pasts pasts@kp.gov.lv, www.kp.gov.lv 

 

 

 

Rīgā 

 

Datums skatāms laika zīmogā. Nr. 2.2-3/1217 

Uz 26.08.2021. Nr. 21-1/160 

 

 

 

SIA “VELVE” 

 

 

Atzinums par veiktajiem pasākumiem 

uzticamības atjaunošanai 

 

Konkurences padome (turpmāk – KP) saņēma SIA “VELVE” (turpmāk – VELVE) 

iesniegumu ar lūgumu sniegt atzinumu par VELVE veikto pasākumu pietiekamību uzticamības 

atjaunošanai un konkurences tiesību pārkāpumu gadījumu novēršanai nākotnē saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 43. panta un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 

49. panta noteikumiem (turpmāk – Iesniegums). 

Sakarā ar VELVE izteikto lūgumu KP skaidro, ka 30.07.2021. pieņēma lēmumu Nr. 22 

(Prot. Nr. 50, 3§) (turpmāk – Lēmums), ar kuru KP konstatēja Konkurences likuma 11. panta 

pirmajā daļā un Līguma par Eiropas Savienības dibināšanu 101. panta 1. punktā noteiktā 

aizlieguma pārkāpumu VELVE darbībās. VELVE ar nožēlu apstiprināja uzņēmuma dalību 

pārkāpumā, skaidrojot, ka VELVE atbildība par Lēmumā konstatēto aizliegto vienošanos izriet 

no tās valdes un mātes sabiedrības AS “MN Holding” nepietiekamas kontroles pār pārstāvja 

aizliegtajām darbībām, par kurām ne VELVE, ne mātes sabiedrība AS “MN Holding” nav 

zinājusi, ne arī devusi norādījumus vai piekrišanu to veikšanai (Lēmuma 558. rindkopa). 

VELVE pēc savas iniciatīvas sniedza pilnīgu un patiesu informāciju, kurai bija būtiska nozīme 

pārkāpuma konstatēšanai. Par sadarbību pierādījumu iegūšanā izpētes lietā KP bija pamats 

samazināt VELVE uzlikto naudas sodu (Lēmuma 816. rindkopa). Papildus ar Lēmumu KP un 

VELVE noslēdza izlīgumu par tiesiskā strīda izbeigšanu izpētes lietā, par ko VELVE saņēma 

uzliktā naudas soda samazinājumu 10 procentu apmērā saskaņā ar KP vadlīniju “Administratīvā 

līguma jeb izlīguma nosacījumi un noslēgšanas kārtība” 12. punktu (Lēmuma 821. rindkopa). 

Iesniegumam VELVE pievienoja sagatavotos dokumentus, kas apliecina VELVE 

tehnisko, organizatorisko un personālvadības pasākumu veikšanu uzticamības atjaunošanai. 

Izvērtējot KP rīcībā esošo un VELVE iesniegto informāciju, norādāms, ka VELVE ir 

izstrādājusi un apstiprinājusi skaidras vadlīnijas VELVE darbības atbilstībai konkurences 

tiesībām (iesniegtas KP 26.08.2021.), veikusi pasākumus uzņēmumā, lai nodrošinātu 

darbinieku izglītošanu konkurences tiesību jautājumos, tostarp, nosakot atbildīgo personu – 

VELVE priekšsēdētāju – par konsultēšanu konkurences tiesību jautājumos un to ievērošanu. 

Tāpat VELVE ir pārskatījusi iekšējos normatīvos aktus un veikusi nepieciešamos 

papildinājumus saistībā ar VELVE darbības atbilstību konkurences tiesībām vadlīniju stingru 

ievērošanu un uzraudzību. KP vienlaikus informē, ka VELVE ievēro tai noteikto maksājumu 

grafiku naudas soda samaksai valsts budžetā. 
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Tādējādi, ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 

43. panta ceturto daļu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49. panta 

ceturto daļu, KP ieskatā VELVE ir veikusi atbilstošus tehniskus, organizatoriskus, 

personālvadības un uzņēmuma pārvaldības pasākumus, lai pierādītu savu uzticamību un 

novērstu tādu pašu un līdzīgu konkurences tiesību pārkāpumu gadījumu atkārtošanos nākotnē. 

Vienlaikus KP skaidro, ka tā nevar sniegt vērtējumu attiecībā uz ar konkurences tiesību 

pārkāpuma nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu1, tā kā KP rīcībā nav informācijas par VELVE 

veiktā konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā iespējami radītā kaitējuma (zaudējumu) 

apmēru, vai pret VELVE celtām zaudējumu atlīdzināšanas prasībām un panāktām vienošanām 

par kaitējuma atlīdzināšanu, par ko informācija varētu būt iespējami cietušā pasūtītāja rīcībā. 

KP papildus skaidro, ka uz atzinuma sniegšanas brīdi KP lietvedībā nav ierosinātas 

izpētes lietas par Konkurences likuma vai Līguma par Eiropas Savienības darbību iespējamu 

pārkāpumu VELVE darbībās. 

 

 

Ar cieņu, 

priekšsēdētājs J. Gaiķis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Publisko iepirkumu likuma 43. panta pirmās un otrās daļas un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likuma 49. panta pirmās un otrās daļas izpratnē. 


