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Par lietas izpētes izbeigšanu 
 

Lieta Nr.p/14/03.04./3 

Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA 

„Lukoil Baltija R” un SIA „Akselss” darbībās 

 

Pamatojoties uz Franšīzes līgumu degvielas tirgū uzraudzībā iegūto informāciju, kas 

norādīja uz Konkurences likuma (turpmāk – KL) 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma 

pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmēm SIA „Lukoil Baltija R” un SIA „Akselss” darbībās 

sakarā ar informācijas apmaiņu par degvielas mazumtirdzniecības cenu, Konkurences padome 

(turpmāk – KP), pamatojoties uz KL 8.panta pirmās daļas 1.punktu un 22.panta 1.punktu, 

21.03.2014. ierosināja lietu Nr.p/14/03.04./3 „Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā 

noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Lukoil Baltija R” un SIA „Akselss” darbībās” (turpmāk 

– Lieta). 

 

Izvērtējot Lietas materiālus, KP 

 

konstatēja: 

 

SIA „Akselss” ir Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

reģ.Nr.40003177812; juridiskā adrese: Bauskas iela 58A, Rīga, Latvija, LV-1004. 

 

SIA „LUKoil Baltija R” ir Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, 

reģ.Nr.40003134777; juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, Latvija, LV-1046. 

 

KL 11.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka: „Ir aizliegtas un kopš noslēgšanas 

brīža spēkā nesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences 

kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par tiešu vai 

netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par 

tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem.” 

 

Tā kā SIA „LUKoil Baltija R” 04.12.2010. ieguva izšķirošu ietekmi SIA „Akselss”, 

tad uz šiem uzņēmumiem nav attiecināms KL 11.pantā pirmajā daļā ietvertais aizliegums un 

nepastāv pamats tālākai Lietas izpētei sakarā ar SIA „Akselss” un SIA „LUKoil Baltija R” 

darbībām. 
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Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 

4.punktu, 11.panta pirmo daļu un 27.
2 

panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 

63.panta pirmās daļas 4.punktu, Konkurences padome 

 

nolēma: 

 

izbeigt lietas Nr.p/14/03.04./3 „Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā 

noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Lukoil Baltija R” un SIA „Akselss” darbībās” izpēti. 

 

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

 

 

Priekšsēdētāja S.Ābrama 


