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Par lietas izpētes izbeigšanu 

 

Lieta Nr.1113/14/03.04./4 

Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu 

AS „SZMA V”, SIA Āboltiņa būvuzņēmums „AG”, SIA „Jaunozols būve” un 

SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” darbībās 

 

Konkurences padome 2014.gada 19.jūnijā, pamatojoties uz Konkurences likuma 

8.panta pirmās daļas 1.punktu un 22.panta 1.punktu, nolēma ierosināt lietu 

Nr.1113/14/03.04./4 „Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma 

pārkāpumu AS „SZMA V”, SIA Āboltiņa būvuzņēmums „AG”, SIA „Jaunozols būve” un 

SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” darbībās” (turpmāk – Lieta). 

 

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

AS „SZMA V”, SIA Āboltiņa būvuzņēmums „AG”, SIA „Jaunozols būve” un SIA 

„RBSSKALS Būvsabiedrība” darbībās ir konstatējamas Konkurences likuma 11.panta 

pirmajā daļā noteiktā vienošanās aizlieguma pārkāpuma tiesiskā sastāva pazīmes, piedaloties 

SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (turpmāk – JNĪP) atklātajā konkursā 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Katoļu ielā 17, Jelgavā, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi” (iepirkuma id.Nr. SIA „JNĪP” 2014/6 ERAF). 

 

„SZMA V” ir akciju sabiedrība (vienotais reģ. Nr.50003378101), tās juridiskā adrese 

– Tārgales iela 11, Ventspils. 

Āboltiņa būvuzņēmums „AG” ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (vienotais reģ. 

Nr.40002001373), tās juridiskā adrese – Uzvaras prospekts 6-7, Baloži, Ķekavas novads. 

„Cander Būve” (līdz 2014.gada 11.decembrim – „Jaunozols būve”) ir sabiedrība ar 

ierobežotu atbildību (vienotais reģ. Nr.40003604207), tās juridiskā adrese – Rūpnīcu iela 4, 

Olaine, Olaines novads. 

„RBSSKALS Būvsabiedrība” ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (vienotais reģ. 

Nr.40003885939), tās juridiskā adrese – Matrožu iela 15, Rīga. 

 

Izvērtējot lietas materiālus, Konkurences padome 
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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) 

noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu 

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

 

Pārbaudot Lietas materiālus – pretendentu piedāvājumus JNĪP atklātajā konkursā 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Katoļu ielā 17, Jelgavā, energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumi” (turpmāk – JNĪP konkurss), Konkurences likuma 9.panta piektās 

daļas 4.punktā noteikto procesuālo darbību laikā iegūto informāciju, papildus iegūto 

informāciju no JNĪP, tās darbiniekiem, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, Valsts 

ieņēmumu dienesta, lietas dalībniekiem, kā arī paskaidrojumus no personām, kuras saistītas ar 

lietas dalībnieku piedāvājumu sagatavošanu JNĪP konkursam, Konkurences padome secina, 

ka Lietā iegūtie pierādījumi nav pietiekami, lai konstatētu Konkurences likuma 11.panta 

pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu AS „SZMA V”, SIA Āboltiņa būvuzņēmums 

„AG”, SIA „Jaunozols būve” un SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” darbībās, piedaloties JNĪP 

konkursā. 

 

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

daļas 4.punktu, 11.panta pirmo daļu, 27.2 panta pirmo daļu un Administratīvā likuma 63.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Konkurences padome 

 

nolēma: 

 

izbeigt lietas Nr.1113/14/03.04./4 „Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā 

noteiktā aizlieguma pārkāpumu AS „SZMA V”, SIA Āboltiņa būvuzņēmums „AG”, SIA 

„Jaunozols būve” un SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība” 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 


