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Par lietas izpētes izbeigšanu 

 

Lieta Nr.p/15/7.2.19./7 

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

SAN” un SIA “ZEMGALES MELIORĀCIJA” darbībās 

 

Konkurences padome 2015.gada 20.augustā, pamatojoties uz Konkurences likuma 

8.panta pirmās daļas 1.punktu un 22.panta 2.punktu (Prot. Nr.41, 2.§), nolēma ierosināt lietu 

Nr.p/15/7.2.19./7 “Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma 

pārkāpumu SIA “UNI SAN” un SIA “ZEMGALES MELIORĀCIJA” darbībās” (turpmāk – 

Lieta). 

Lietas izpētes ietvaros Konkurences padome ieguva informāciju, lai pārbaudītu, vai SIA 

“UNI SAN” un SIA “ZEMGALES MELIORĀCIJA” darbībās ir konstatējamas Konkurences 

likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma pārkāpuma tiesiskā sastāva 

pazīmes, piedaloties septiņos Gulbenes novada domes ūdenssaimniecības infrastruktūras 

attīstības iepirkumos (iepirkumu identifikācijas Nr. - GND-2012/52/ERAF, GND-

2013/01/ERAF, GND-2013/02/ERAF, GND-2013/33/ERAF, GND-2013/36/ERAF, GND-

2013/37/ERAF, GND-2013/42/ERAF) laika posmā no 2012. - 2014.gadam  (turpmāk – 

Iepirkumi). 

SIA “UNI SAN” ir Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, reģ. 

Nr.41703004525, juridiskā adrese – Jelgava, Tērvetes iela 77. 

SIA “ZEMGALES MELIORĀCIJA” ir Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību, reģ. Nr.43603007218, juridiskā adrese – Ozolnieku nov., Ozolnieku pag., Ozolnieki, 

Kopiela 4. 

 

Izvērtējot Lietas materiālus, KP 

 

konstatēja: 

 

Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteikts, ka: „ir aizliegtas un kopš 

noslēgšanas brīža spēkā neesošas 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) 
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noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu 

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

 

Pārbaudot un izvērtējot Lietas materiālus – SIA “UNI SAN” un SIA “ZEMGALES 

MELIORĀCIJA” piedāvājumus Iepirkumiem, Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 

4.punktā minēto procesuālo darbību laikā iegūto informāciju, papildus iegūto informāciju no 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, Ceļu satiksmes drošības 

direkcijas, Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas Valsts policijas, kā arī paskaidrojumus no 

personām, kuras saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu Iepirkumiem, Konkurences padome 

secina, ka iegūto pierādījumu apjoms Lietā nav pietiekams, lai konstatētu Konkurences likuma 

11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “UNI SAN” un SIA “ZEMGALES 

MELIORĀCIJA” darbībās, piedaloties Iepirkumos. 

 

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

4.punktu, 11.panta pirmo daļu un Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 

4.punktu, Konkurences padome 

 

nolēma: 
 

izbeigt lietas Nr.p/15/7.2.19./7 “Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā 

aizlieguma pārkāpumu SIA “UNI SAN” un SIA “ZEMGALES MELIORĀCIJA” 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 

 


