
 

KONKURENCES PADOME 
Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010  tālr. 67282865  fakss 67242141  e-pasts: konkurence@kp.gov.lv 

 

 

 

Par lietas izpētes izbeigšanu 

Lieta  Nr.p/13/03.01./1 

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

„Info Būve”, SIA „MN Īpašumi” un SIA „Hansas Būve” darbībās 

 

 

[1] Konkurences padomes (turpmāk – KP) amatpersonas apmeklēja Balvu novada 

pašvaldību, kurā veica vairāku publisko iepirkumu dokumentācijas analīzi. Izpētes laikā 

konstatēts, ka ir pamats veikt papildus pārbaudi saistībā ar atsevišķiem publiskajiem 

iepirkumiem: 

- atklāts konkurss „Energoefektivitātes paaugstināšana Balvu novada pašvaldības 

izglītības iestāžu ēkās – Būvdarbi”, id. Nr.BNP 2009/26 ERAF; 

- atklāts konkurss „Tautas nama ēkas rekonstrukcija un piebūves būvniecība Vīksnas 

pagasta „Mieriņos””, id. Nr.BNP 2009/32 ELFLA. 

[2] Ievērojot minēto, 01.02.2013. KP, pamatojoties uz Konkurences likuma (turpmāk – 

KL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 22.panta 2.punktu, 24.pantu un 11.panta pirmo daļu, 

nolēma ierosināt  lietu „Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma 

pārkāpumu SIA „Info Būve”, SIA „MN Īpašumi” un SIA „Hansas Būve” darbībās” (turpmāk 

– Lieta). 

Pamatojoties uz KL 8.panta pirmās daļas 2.punktu, 8.panta otro daļu, 27.panta otro 

daļu, KP pagarināja lēmuma pieņemšanas termiņu Lietā līdz 01.02.2014. 

12.12.2013. KP, ievērojot KL 26.panta sesto daļu, informēja SIA „Hansas Būve” par 

tās tiesībām iepazīties ar Lietā esošajiem dokumentiem. 

   

Izvērtējot Lietas materiālus, KP 

 

konstatēja: 
 

[3] SIA „Info Būve” (turpmāk – „Info Būve”) reģistrēta komercreģistrā ar reģ. 

Nr.40003582817, juridiskā adrese: Rīga, Katlakalna iela 11c, LV-1073.  07.01.2013. uzsākts 

„Info Būve” maksātnespējas process. 
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 SIA „MN Īpašumi” (turpmāk – „MN Īpašumi”) reģistrēta komercreģistrā ar 

reģ.Nr.40003800029, juridiskā adrese: Salaspils nov., Salaspils pag., Tilderi, Kalnrozes iela 6, 

LV-2121. 08.03.2013. uzsākts „MN Īpašumi” maksātnespējas process. 

 SIA „Hansas Būve” (turpmāk – „Hansas Būve”) reģistrēta komercreģistrā ar reģ. 

Nr. 43603008675, juridiskā adrese: Jelgava, Raiņa iela 21-38, LV-3001. 

[4] Saskaņā ar Latvijas Republikas Komercreģistrā esošo informāciju „Info Būve”, 

„Hansas Būve” un „MN Īpašumi” nav uzskatāmas par vienu tirgus dalībnieku Konkurences 

likuma izpratnē. „Info Būve”, „Hansas Būve” un „MN Īpašumi” iesniegušas katra savu 

piedāvājumu publiskajos iepirkumos Nr. BNP 2009/26 un Nr. BNP 2009/32. Tādējādi minētie 

tirgus dalībnieki uzskatāmi par konkurentiem KL 1.panta 7.punkta izpratnē. 
 

  [5] KL 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteikts 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 

piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) 

noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu 

piedāvājumu un šī piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci. 

 

 [6] Pārbaudot publiskajos iepirkumos Nr. BNP 2009/26 un Nr. BNP 2009/32 

iesniegtos „Hansas Būve”, „MN Īpašumi” un „Info Būve” iepirkumu dokumentus, citu 

pretendentu šajos iepirkumos iesniegtos dokumentus, izvērtējot „Hansas Būve”, SIA „UNI 

SAN” sniegto informāciju un paskaidrojumus, KP secina, ka Lietā iegūto pierādījumu apjoms 

nav pietiekams, lai konstatētu aizliegtas vienošanās pārkāpumu „Hansas Būve”, „MN 

Īpašumi” un „Info Būve” darbībās, piedaloties minētajos iepirkumos.  

 

 Ņemot vērā minēto un pamatojoties 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  

 

     n o l ē m a:  

 

 

 izbeigt lietas Nr.p/13/03.01./1 „Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā 

noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Info Būve”, SIA „MN Īpašumi” un SIA „Hansas Būve” 

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 


