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Par lietas izpētes izbeigšanu 

Lieta Nr.21/12/03.01./3 

 

Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA 

„Latvijas Energoceltnieks” un SIA „RCI Gulbene” darbībās 

 

04.01.2012. Konkurences padome (turpmāk – „KP”) saņēma Korupcijas novēršanas un 

apkarošanas biroja (turpmāk – „KNAB”) ziņojumu Nr.1/11100 ar lūgumu KP kompetences 

ietvaros veikt pārbaudi par ziņojumā minētajiem faktiem attiecībā uz divām Gulbenes novada 

pašvaldības rīkotajām iepirkuma procedūrām: 

1) 04.09.2009. izsludinātais atklātais konkurss „Gulbenes pilsētas kultūras centra 

renovācija”, identifikācijas Nr. GND-2009/03/ERAF. 

2) 11.06.2010. izsludinātā iepirkuma procedūra „Papildus darbi Kultūras centra 

rekonstrukcijas darbu veikšanai”, identifikācijas Nr. GND-2010/19/ERAF. 

KNAB 30.12.2011. ziņojumam Nr.1/11100 pievienotie materiāli saturēja iepirkumu 

procedūras nolikumus, pretendentu piedāvājumus, iepirkumu komisijas ziņojumus, sēdes 

protokolus, pretendentu vērtēšanas tabulas, uzņēmuma līgumus u.c. 

17.02.2012. KP, pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 

22.panta 3.punktu, 25.pantu pieņēma lēmumu (Prot. Nr.10, 5.§) ierosināt lietu „Par Konkurences 

likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Latvijas 

Energoceltnieks” un SIA „RCI Gulbene” darbībās” (turpmāk – „Lieta”). 

 

Izvērtējot Lietas materiālus KP 

k ons ta t ē ja :  

SIA „Latvijas Energoceltnieks” – Latvijas Republikas Komercreģistrā ierakstīta 

komercsabiedrība ar reģ. Nr.40103050565, juridiskā adrese – Lubānas ielā 43, Rīgā, LV-1073. 

SIA „RCI Gulbene” – Latvijas Republikas Komercreģistrā ierakstīta komercsabiedrība ar 

reģ. Nr.44603001695, juridiskā adrese – Baložu ielā 4, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401. 
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Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteikts Ir aizliegtas un kopš 

noslēgšanas brīža spēkā nesošas 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 Gulbenes novada pašvaldības rīkoto publisko iepirkumu Nr.GND-

2009/03/ERAF un Nr.GND-2010/19/ERAF iepirkumu dokumentus, t.sk. pretendentu 

piedāvājumus, papildus no KNAB saņemtos pierādījumus, Lietas dalībnieku, to darbinieku un 

amatpersonu sniegtos paskaidrojumus un viedokļus, KP secina, ka Lietā iegūtie pierādījumi nav 

pietiekami, lai konstatētu Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās 

aizliegtas vienošanās pārkāpumu SIA „Latvijas Energoceltnieks” un SIA „RCI Gulbene” 

darbībās, piedaloties minētajos iepirkumos. 

 

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

4.punktu, 11.panta pirmās daļas 5.punktu un 27.² panta pirmo daļu, Administratīvā procesa 

likuma 63.panta pirmās daļas 4.punktu, Konkurences padome 

n ol ēma :  

izbeigt lietas Nr.21/12/03.01./3 „Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 

5.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Latvijas Energoceltnieks” un SIA „RCI Gulbene” 

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 p.i. J.Račko 


