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Par paziņoto vienošanos 

 

Lieta Nr.630/16/5-3/2 

Par SIA “Latvijas propāna gāze” un SIA “Eko gāze” vienošanos 

 

Konkurences padome (turpmāk – KP) 29.03.2016. saņēma ziņojumu par SIA “Latvijas 

propāna gāze” (reģistrācijas Nr.40003493561) un SIA “Eko gāze” (reģistrācijas 

Nr.40003309771) vienošanos (turpmāk – Ziņojums) un 14.04.2016. saņēma vēstuli Nr.01-

06/167, ar kuru tika papildināta Ziņojumā sniegtā informācija. Līdz ar to ziņojuma saņemšanas 

diena ir 14.04.2016. SIA “Latvijas propāna gāze” un SIA “Eko gāze” sniedza papildus 

informāciju, ar ko tika precizēta Ziņojumā ietvertā informācija: 09.05.2016. vēstule Nr.01-

06/262 un 11.05.2016. vēstule Nr.01-06/274. 

 

Izvērtējot Ziņojumā ietverto un KP rīcībā esošo informāciju, KP 

 

konstatēja: 

 

Saskaņā ar Ziņojumā sniegto informāciju, SIA “Latvijas propāna gāze” un SIA “Eko 

gāze”, kas vienlaicīgi ir konkurenti autogāzes mazumtirdzniecības tirgū, ir paredzējuši noslēgt 

sadarbības līgumu par abpusēju klientu apkalpošanu. Vienošanās nosacījumi paredz regulāru 

informācijas apmaiņu starp konkurentiem, līdz ar to vienošanās dalībniekiem atbilstoši 

Konkurences likuma 11.panta trešajai daļai ir tiesības iesniegt paziņojumu KP par attiecīgo 

vienošanos. 

 

Saskaņā ar Ziņojumā norādīto un papildus sniegto informāciju, SIA “Latvijas propāna 

gāze” un SIA “Eko gāze” vienojas par sadarbības nosacījumiem, abpusēji apkalpojot klientus 

vienošanās dalībnieku autogāzes uzpildes stacijās (turpmāk – AGUS). SIA “Latvijas propāna 

gāze” kopā visā Latvijas teritorijā ir 41 AGUS (no tiem 5 AGUS izvietoti Rīgā)1, savukārt SIA 

“Eko gāze” 11 AGUS (pārsvarā izvietoti Rīgā)2. Vienošanās rezultātā ietekmētais tirgus ir 

autogāzes mazumtirdzniecības tirgus. 

 

                                                 
1 Valsts ieņēmumu dienests. https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/AP/APData 
2 Valsts ieņēmumu dienests. https://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/AP/APData 
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Konstatējams, ka SIA “Latvijas propāna gāze” un SIA “Eko gāze” paziņotā vienošanās 

veicina preču realizācijas uzlabošanu, radot abu tirgus dalībnieku klientiem iespēju piekļūt 

plašākam uzpildes staciju tīklam Latvijas teritorijā, neuzliek vienošanās dalībniekiem tādus 

ierobežojumus, kuri nav nepieciešami vienošanās mērķu sasniegšanai, kā arī nedod iespēju 

likvidēt konkurenci ievērojamā konkrētā tirgus daļā. Tādējādi atbilstoši sniegtajai vienošanās 

dalībnieku informācijai tiks nodrošināts, ka apmaiņa notiek tikai ar tādu informāciju, kas būtiski 

nepieciešama vienošanās izpildei, nesniedz aktuālu vai nesamērīgi detalizētu vēsturisku 

informāciju par to individuālo komercdarbību, tiek saglabāta arī konkurence starp vienošanās 

dalībniekiem un tie spēs darboties neatkarīgi tirgū. Tādējādi konkrētā paziņotā vienošanās ir 

atļaujama. 

 

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

daļas 6.punktu un 11.panta pirmo, otro un trešo daļu, Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumu 

Nr.799 „Kārtība, kādā iesniedz un izskata ziņojumu par tirgus dalībnieku vienošanos” 

11.punktu, Konkurences padome  

 

nolēma: 
 

atļaut SIA “Latvijas propāna gāze” un SIA “Eko gāze” paziņoto vienošanos. 

 

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 


