
KAS IR IECIETĪBAS PROGRAMMA?

Iespēja uzņēmumam, kas ir vai bija 
iesaistīts kartelī, pirmajam brīvprātīgi 
iesniegt pierādījumus par šo pārkāpumu 
Konkurences padomei un saņemt:

PILNĪGU ATBRĪVOJUMU 
NO NAUDAS SODA

ATBRĪVOJUMU NO GADU 
ILGĀ LIEGUMA PIEDALĪTIES 
PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS

Vienošanās par cenu līmeni, piemēram, vienojoties vienlaicīgi 
paaugstināt cenas vai nenolaist tās zem noteikta līmeņa

Vienošanās par apmaiņu ar komercinformāciju, kas ļauj saprast un 
prognozēt konkurenta rīcību, tā padarot neiespējamu patiesu konkurenci

Vienošanās par tirgu sadali, piemēram, vienojoties katram darboties 
savā teritorijā vai ar saviem klientiem

Vienošanās par to, vai un ar kādiem nosacījumiem piedalīties iepirkumu 
konkursos

Iespēja uzņēmumam, kas nevar 
pretendēt uz pilnīgu atbrīvojumu no 
soda, sadarboties ar Konkurences 
padomi un saņemt ievērojamu 
naudas soda samazinājumu un 
atbrīvojumu no gadu ilgā lieguma 
piedalīties publiskajos iepirkumos.
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KĀPĒC UZŅĒMUMAM TĀ NEPIECIEŠAMA?

Dalība kartelī ir smagākais Konkurences 
likuma pārkāpums, tāpēc naudas sods par to 
var sasniegt līdz pat 10% no uzņēmuma 
iepriekšējā finanšu gada neto apgrozījuma.

Uzņēmumam, kas piedalījies kartelī, uz 
gadu tiek liegta iespēja piedalīties 
publiskajos iepirkumos.
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IECIETĪBAS PROGRAMMAS PAMATPRINCIPI

IECIETĪBAS PROGRAMMAS IETVAROS IESPĒJAMS ZIŅOT PAR DALĪBU KARTELĪ, KAS IR KONKURĒJOŠU UZŅĒMUMU AIZLIEGTA VIENOŠANĀS. ŠĀDU PĀRKĀPUMU PIEMĒRI:

IESPĒJA „AIZŅEMT PIRMO VIETU RINDĀ"
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NOSACĪJUMI, LAI SAŅEMTU ATBRĪVOJUMU NO SODA

Uzņēmums pēc 
savas iniciatīvas 

pirmais iesniedzis 
Konkurences

padomei pieteikumu

Konkurences padomei
pieteikuma 

iesniegšanas brīdī nav 
pietiekamu pierādījumu, 

lai varētu ierosināt 
izpētes lietu vai 

konstatēt pārkāpumu

Uzņēmuma sniegtā 
informācija un 
pierādījumi par 
pārkāpumu ir 

pietiekami, lai varētu 
ierosināt izpētes lietu 

vai konstatēt 
pārkāpumu

Pēc pieteikuma 
iesniegšanas uzņēmums 
nekavējoties ir izbeidzis 

dalību kartelī, ja vien 
Konkurences padome 

nav noteikusi citādi

Uzņēmums sniedz visus 
pieejamos pierādījumus, 

kas saistīti ar karteļa 
darbību, un pirms 

pieteikšanās šādus 
pierādījumus nav 

iznīcinājis, viltojis vai 
noslēpis 

Faktu par sadarbību ar
Konkurences padomi 

uzņēmums nav 
izpaudis nedz pārējiem 

karteļa dalībniekiem, 
nedz citām personām

Uzņēmums nav 
bijis karteļa 

ierosinātājs un 
tas nav veicis 
darbības, lai 

piespiestu citus 
uzņēmumus 

piedalīties kartelī
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IESNIEDZĒJU IDENTIFICĒJOŠU DATU AIZSARDZĪBA07

JEB PIETEIKUMS PAR PIRMĀS KĀRTAS NUMURA 
PIEŠĶIRŠANU ATBRĪVOJUMAM NO NAUDAS SODA:
Tā kā tikai pirmais iesniedzējs saņem pilnīgu atbrīvojumu no 
soda, uzņēmumiem ir iespēja „aizņemt vietu rindā" un pilnu 
nepieciešamo informāciju iesniegt vēlāk. Šāds pieteikums dod 
papildu laiku pilna pieteikuma sagatavošanai.

06 NOSACĪJUMI, LAI SAŅEMTU SODA SAMAZINĀJUMU:

08 PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
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KARTEĻA VIENOŠANĀS IR ĪPAŠI SMAGS KONKURENCES 
LIKUMA PĀRKĀPUMS. Tas kropļo konkurenci un kaitē 
patērētājiem, uz kuru rēķina karteļa dalībnieki gūst papildu peļņu 
vai ietaupa, sniedzot nekvalitatīvu piedāvājumu. Ilgtermiņā paši 
karteļa dalībnieki zaudē konkurētspēju un samazinās 
nodarbinātības iespējas. Šādas vienošanās ir ļoti grūti atklāt, jo 
tās tiek rūpīgi slēptas, tāpēc iecietības programma dod iespēju 
vieglāk atklāt un novērst gan pārkāpumus, gan to izraisītās sekas.

Konkurences padome līdz lēmuma pieņemšanai par pārkāpuma 
konstatēšanu patur slepenībā datus, kas identificē karteļa 
dalībnieku, kas iesniedzis Iecietības programmas pieteikumu.

IECIETĪBAS PROGRAMMA

Ja pārkāpums pēc izpētes tomēr netiek konstatēts, iestādes 
lēmumā netiek iekļauta informācija par uzņēmumu, kas 
sadarbojās ar Konkurences padomi.

PIETEIKUMAM JĀBŪT 
NOFORMĒTAM RAKSTISKI

KARTEĻA 
DALĪBNIEKI

KARTEĻA 
APRAKSTS

PIEEJAMIE PIERĀDĪJUMI 
PAR KARTEĻA DARBĪBU

Pieteikumā jānorāda šāda informācija, ciktāl tā pieteikuma iesniedzējam ir zināma 
pieteikuma iesniegšanas brīdī: 

TAS JĀIESNIEDZ PERSONĪGI 
KONKURENCES PADOMĒ

KONKURENCES PADOME, 2016

SODSSODS

PAR IECIETĪBAS PROGRAMMAS 
IESPĒJĀM VAR ANONĪMI 
KONSULTĒTIES IESTĀDĒ

KĀPĒC VALSTIJ NEPIECIEŠAMA IECIETĪBAS PROGRAMMA?

Ja izpētes lieta par konkrēto pārkāpumu jau ir ierosināta vai 
Konkurences padomes rīcībā jau ir pietiekami pierādījumi, lai 
konstatētu pārkāpumu, vai par to ziņojis cits pārkāpumā 
iesaistīts uzņēmums, pretendēt uz pilnīgu atbrīvojumu nav 
iespējams. Tāpat uz pilnīgu atbrīvojumu nevar pretendēt 
uzņēmums, kas piespiedis citus iesaistīties kartelī vai turpināt 
dalību tajā.
Lai šādā situācijā uzņēmums saņemtu naudas soda 
samazinājumu, uzņēmums var pēc savas iniciatīvas:

iesniegt pierādījumus, kas būtiski papildina Konkurences 
padomes rīcībā esošo informāciju vai
iesniegt pierādījumus par citu karteļa vienošanos.


