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RAKSTVEIDA APŅEMŠANĀS 

Lietā Nr.p/08/10/10  

Par Konkurences likuma 15.panta otrās daļas pārkāpumu AS „A.C.B.” darbībās 

 

2009.gada 9.aprīlī                                                                                                                            Rīgā 

 

 Ņemot vērā, ka Konkurences padome 2008.gada 24.septembrī ir ierosinājusi lietu 

Nr.p/08/10/10 Par Konkurences likuma 15.panta otrās daļas pārkāpumu AS „A.C.B.” darbībās, 

kaut arī AS „A.C.B.” uzskata, ka tās darbības atbilst Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā 

noteiktajam, tā kā AS „A.C.B.” visos gadījumos ir ziņojusi Konkurences padomei par apvienošanos 

un īstenojusi apvienošanos tikai pēc Konkurences padomes atļaujas saņemšanas, lai novērstu 

iespējamo konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu ceļu būvniecības, rekonstrukcijas, 

renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū Latvijas teritorijā, ko var radīt AS „A.C.B.” līdzdalība 

SIA „Aizputes ceļinieks” pamatkapitālā, AS „A.C.B.” apņemas pildīt šādus tiesiskos 

pienākumus: 

 

 1. AS „A.C.B.” apņemas līdz (*) atsavināt sev piederošās SIA „Aizputes ceļinieks” daļas. 

 

 2. Gadījumā, ja līdz (*) AS „A.C.B.” nav atsavinājusi sev piederošās SIA „Aizputes 

ceļinieks” daļas, līdz (*) nodot SIA „Aizputes ceļinieks” daļas profesionāla lietpratēja īpašumā un 

valdījumā, kurš piedāvās SIA „Aizputes ceļinieks” daļas iegūt trešajām personām un kurš īstenos 

visas no daļām izrietošās dalībnieka tiesības. Profesionālajam lietpratējam SIA „Aizputes 

ceļinieks” daļas jāatsavina līdz (*). 

 Par profesionālu lietpratēju var tikt uzskatīts komersants, kas nodarbojas ar aktīvu pārvaldi 

vai korporatīvo finanšu pakalpojumu sniegšanu, vai darbojas kā investīciju banka vai fonds. 

 SIA „Aizputes ceļinieks” daļu ieguvējs nedrīkst būt tirgus dalībnieks, kura tirgus daļa ceļu 

būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un periodiskas uzturēšanas tirgū Latvijas teritorijā ir 

vienāda vai lielāka par 10%. 

 

 3. Līdz 1. vai 2.punktā paredzētā darījuma realizācijai, neveikt  nekādas darbības, kuras var 

tikt uzskatītas par izšķirošas ietekmes (tiešas, netiešas, juridiskas vai faktiskas) īstenošanu SIA 

„Aizputes ceļinieks”, kā arī neizlietot no SIA „Aizputes ceļinieks” piederošajām daļām izrietošās 

tiesības, izņemot Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 1., 2., 5. un 9.punktā paredzētās tiesības. 

 

 4. Divu nedēļu laikā pēc 1. vai 2.punktā paredzēto darījumu noslēgšanas informēt 

Konkurences padomi, iesniedzot attiecīgā darījuma dokumentu. 

 

 5. Līdz SIA „Aizputes ceļinieks” daļu atsavināšanai trešajai(ām) personai(ām) ik pēc sešiem 

mēnešiem, sākot no 2009.gada 30.jūnija, informēt Konkurences padomi par tiesisko pienākumu 

izpildes gaitu, t.sk. par personām, kurām piedāvāts iegūt SIA „Aizputes ceļinieks” daļas, par 

piedāvāto darījuma summu un citiem būtiskiem darījuma nosacījumiem. 

 

AS „A.C.B.” pārstāvis: 

 
  Finanšu direktors    Edgars Bebris  (paraksts) 
________________________________________________________________________________ 
                                                (amata nosaukums, vārds, uzvārds, paraksts)  

               


