
 

KONKURENCES PADOME 
Blaumaņa ielā 5a, Rīgā, LV-1011  Tālrunis 7282865  Fakss 7242141 

 
 
 

L Ē M U M S 
Rīgā 

                                                                                            Nr.  26 
 
                                                                                           (Prot. Nr. 19, § 4) 
2007. gada 30. martā 
 
 
Par pārrakstīšanās kļūdas  
labojumu Konkurences padomes  
21.02.2007. lēmumā Nr. 10 
 
Lieta Nr. 171/07/05/2 
Par a/s „Ventspils Nafta” un  
Euromin Holdings Ltd. 22.01.2007.  
ziņojumu par apvienošanos 
 
 
 Konkurences padome 21.02.2007. pieņēma lēmumu Nr. 10 (Prot. 
Nr. 11, 3. §) „Par a/s „Ventspils Nafta” un Euromin Holdings Ltd. 
22.01.2007. ziņojumu par apvienošanos” lietā Nr. 171/07/05/2 (turpmāk – 
Lēmums), nolemjot atļaut apvienošanos, kas paredzēta, Kiprā reģistrētajai 
sabiedrībai Euromin Holdings Ltd. iegūstot kopīgu izšķirošu ietekmi ar akciju 
sabiedrību „Ventspils Nafta” sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „„Ventspils 
Nafta” termināls”. 
 
 Konkurences padome, pārbaudot lietas materiālus, 
 

konstatēja: 
 

 Lēmuma 6. punktā ir norādīts, ka saskaņā ar Konkurences likuma 
16. panta trešo daļu Konkurences padome aizliedz apvienošanos, kuras 
rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis vai var tikt būtiski 
samazināta konkurence jebkurā konkrētajā tirgū. Šajā punktā tālāk tiek 
secināts, ka izvērtējamās apvienošanās (a/s „Ventspils Nafta” un Euromin 
Holdings Ltd.) rezultātā tirgus struktūra naftas un naftas produktu 
pārkraušanas pakalpojumu tirgū Latvijā nemainīsies. Tāpat šajā Lēmuma 



punktā tiek secināts, ka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „„Ventspils Nafta” 
termināls” tirgus stāvoklis Latvijas ostu kontekstā nemainīsies un 
apvienošanās neietekmēs konkurences apstākļus Latvijas tirgū, kā arī 
neradīsies būtisks konkurences samazinājums. 

Savukārt Lēmuma nolēmuma daļā piemēroto normu uzskaitījumā ir 
norādīts, ka Konkurences padome ņemot vērā iepriekš izklāstītos faktus un 
pamatojoties uz Konkurences likuma 8. panta pirmās daļas 5. punktu un 
16. panta pirmo un trešo daļu nolemj atļaut apvienošanos. Minētajā 
nolēmuma daļā piemēroto normu uzskaitījumā pieļauta acīmredzama 
pārrakstīšanās kļūda – skaitļa un vārdu „16. panta pirmo un ceturto daļu” 
vietā kļūdaini norādīts „16. panta pirmo un trešo daļu”. 
 Pie šādiem apstākļiem Konkurences padome uzskata, ka Lēmumā ir 
nepieciešams izlabot pārrakstīšanās kļūdu saskaņā ar Administratīvā procesa 
likuma 72. panta pirmo daļu, 71. panta trešo daļu un 67. panta otrās daļas 
septīto punktu. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmo daļu 
un 71. panta trešo daļu, Konkurences padome 

 
nolēma: 

 
 izlabot pārrakstīšanās kļūdu Konkurences padomes 21.02.2007. 
lēmuma Nr. 10 „Par a/s „Ventspils Nafta” un Euromin Holdings Ltd. 
22.01.2007. ziņojumu par apvienošanos” lietā Nr. 171/07/05/2 nolēmumu 
daļas piemēroto normu uzskaitījumā, aizstājot skaitli un vārdus „16. panta 
pirmo un trešo daļu” ar skaitli un vārdiem „16. panta pirmo un ceturto daļu” 
un atkārtoti paziņot precizēto lēmumu. 
 
 

Priekšsēdētāja v.i.       T. Jefremova 
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