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Jaunumi

Šodien aprit 20 gadi kopš Latvijā tiek aizsargātas konkurences tiesības – šajā laikā līdz ar izmaiņām tirgū mainījusies arī
konkurences uzraudzības iestāde. No pirmajiem priekšstatiem un mēģinājumiem veicināt godīgu konkurenci soli pa solim izveidots
spēcīgs normatīvais regulējums un uzkrāta pieredze, kas šodien ļauj Konkurences padomei arvien veiksmīgāk sargāt gan
uzņēmēju tiesības darboties vienlīdzīgas konkurences apstākļos, gan patērētāju iespēju gūt labumu, ko šāda uzņēmumu godīga
sāncensība sniedz.
Šo dienu esam izvēlējušies vēl vienam jaunam sākumam un nododam Jūsu rīcībā Konkurences padomes jauno mājas lapu.
To esam veidojuši kā interaktīvu ceļvedi un elektronisku kompetences centru, kas ļaus viegli atrast un izmantot gadu gaitā uzkrāto
konkurences tiesību piemērošanas praksi un šodienas aktuālo informāciju, ērti uzrunāt konkurences uzraugus un – izprast savas
konkurences tiesības.
Papildus iepriekš pieejamajai informācijai lapā atradīsiet:

plašāku skaidrojumu par galvenajiem konkurences tiesību principiem un to piemērošanu izvērstu informāciju par
sadarbību ar Konkurences padomi izmeklēšanas laikā, kā arī ziņojot par pārkāpumu paplašinātas meklēšanas iespējas
Konkurences padomes lēmumu datubāzē – Konkurences padomes interneta vietnē ir pieejami visi iestādes lēmumi, kas
pieņemti kopš 2002.gada, kā arī ar tiem saistītie tiesu spriedumi un administratīvie līgumi. Jaunajā lapā izveidota
meklēšanas funkcija, kas ļauj ātri atrast nepieciešamo dokumentu, izmantojot atlases kritērijus vai meklējot pēc atslēgas
vārda spēli/zināšanu testu, kas ļauj iejusties dažādās situācijās un pārbaudīt, vai spējat tajās atpazīt konkurences tiesību
pārkāpumus īpašu sadaļu iepirkumu rīkotājiem, kam zināšanas par konkurences tiesību pārkāpumiem un to pazīmēm ir
būtiskas, lai nepieļautu, ka pretendentu aizliegtas vienošanās gadījumā par iepirkumu jāpārmaksā īpašu sadaļu
patērētājiem, kas ir galvenie ieguvēji no uzņēmumu godīgas konkurences, bet konkurences tiesību pārkāpumu gadījumā
tieši patērētāji bieži ir galvenie cietēji iespēju saņemt jaunāko informāciju, izmantojot RSS pakalpojumu
Vēlamies, lai jaunā lapa Jums būtu vērtīgs ceļvedis konkurences tiesībās, tāpēc priecāsimies saņemt arī ierosinājumus par
papildinājumiem un uzlabojumiem.
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