
 

 

 

 

 

 

 

 

A. god. Kučinska kungs, Ašeradena kungs, kolēģi, klātesošie! 

Vispirms vēlos pateikties Jums, ka šodien radāt iespēju būt šeit, konferencē par godu 

konkurences uzraudzības 25. gadadienai. Pieņemiet manu apsveikumu mūsu 

kopīgajos svētkos! 

Jā, tie ir tiešām kopīgi svētki – jau ceturtdaļgadsimta dzīvojam brīvā tirgus apstākļos. 

Mūsu dzīve vairs nav iedomājama bez visiem tiem labumiem, ko sniedz konkurence. 

Man, jums – mums visiem ir iespējas katru dienu izdarīt izvēli. Izvēli starp dažādām 

precēm un pakalpojumiem, atkarībā no cenas, kvalitātes, veida. Mums ir iespēja kļūt 

un būt atšķirīgiem. Mums ir iespēja izmantot visas tās inovācijas, kas radušās 

spēcīgas konkurences ietekmē un kas mainījušas un turpina mainīt mūsu dzīvesveidu. 

Un visi šie ieguvumi ir pateicoties tam, ka uzņēmēji uzdrīkstas, ka dara savu darbu 

un ka mums ir konkurences tiesības, kas tos sargā no negodīgas konkurences.  

Tiesa, mūsu iestādes, Konkurences padomes, darbā ikdienā gan vairāk iznāk 

saskarties ar konkurencei negatīvām parādībām – karteļiem, tirgus varas 

ļaunprātīgām izpausmēm, konkurenci ierobežojošu regulējumu. Diemžēl esam tālu 

no ideālās sabiedrības, kur izpratne par konkurenci un konkurences kultūra būtu tik 

attīstīta, ka tikai ar ieteikumiem varētu atturēt jebkuru – vai tas ir komersants, vai 

publiska persona – no konkurences pārkāpumu vai ierobežojumu īstenošanas. Tāpēc 

konkurences tiesības bija un ir vajadzīgas. 

Bet, kas ir svarīgi, 25 gados gan uzņēmējdarbības vide, gan konkurences kultūra 

kļuvusi spēcīgāka. Un Latvijā jau izaugusi vesela paaudze, kas nevar iedomāties savu 

dzīvi bez konkurences. 

Un te nedaudz par jauno paaudzi. 

Jubilejas pasākuma gaidās rīkojām eseju konkursu skolēniem un studentiem. 

Vēlējāmies uzzināt, kā uz konkurenci, progresu, mūsu valsts attīstību raugās jaunā 

paaudze – nākamie uzņēmēji, nozaru un konkurences politikas veidotāji, topošie 

konkurenti.  
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Lūk, pāris viedokļu. 

Tā, 11. klases skolniece Kristiāna no Balvu novada pauž: 

“Uzņēmēji, sastopoties ar nopietnu konkurenci, iegūst izaugsmes un attīstības 

iespējas. Pateicoties konkurencei, ieguvums ir visai sabiedrībai, visiem tirgus 

dalībniekiem. (..) pieaugot ražošanas efektivitātei, palielinoties uzņēmumu peļņai un 

mājsaimniecību ienākumiem, pieaugs arī nodokļu ieņēmumi valsts budžetā.” 

Bet studente Jana no Turības raksta: 

“Iztēlojoties ideālu mūsdienīgu valsti, pirmais, kas nāk prātā, ir godīgums un 
taisnīgums it visā. Visi procesi vērsti uz attīstību, ļaujot komersantiem brīvi konkurēt 
tirgū un iedzīvotājiem brīvi izvēlēties, ko pirkt un ar kādiem nosacījumiem. Šādi tirgus 

attīstās, preces un pakalpojumi kļūst arvien kvalitatīvāki, bet straujš cenu pieaugums 
neseko, jo tirgus dalībnieki godīgi konkurē un nevienojas par noteiktu cenu līmeni. 

Nav iespējama attīstība, ja ir liegts godīgi konkurēt.” 
 
Domāju, ka labāk nevar pateikt. Šeit ir tā sāls, kāpēc mums vajadzīga godīga 

konkurence un uz ko mums tiekties. Un tāpēc visdziļākās cieņas apliecinājumi 

uzņēmējiem, kas godīgā konkurencē virza progresu un uzlabo mūsu dzīvesveidu.  

Nedaudz par pašiem konkurences tiesību piemērotājiem. 

Atzīšos, godīgi un spēcīgi konkurējoši uzņēmumi iedvesmo arī mūs, konkurences 

uzraugus. Jo liek arī mums kļūt efektīvākiem, inovatīvākiem. Ar atbildīgu attieksmi 

pret sabiedrību darīt darbu. Un daudzās jomās būt celmlaužiem. 

Tāpēc šodien vēlos pateikt lielu paldies Konkurences padomes darbiniekiem –

bijušajiem un esošajiem – par viņu entuziasmu, darbu cēlas idejas un nozīmīga mērķa, 

proti, godīgas konkurences, vārdā, par viņu atbildīgo attieksmi pret sabiedrību, kā dēļ 

tas viss tiek darīts.  

Vēlreiz apsveicu Jūs visus konkurences uzraudzības 25. gadadienā, novēlu lai Jums 

nepietrūkst godīgu un spēcīgu konkurentu un lai mums izdevusies šī konference!  
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