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Par lietas izpētes izbeigšanu 

Lietā Nr.p/13/03.04.-01/7 

Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA 

„Vinnis” un ZS „Lielvaicēni” darbībās 

 

 Konkurences padome 2013.gada 29.augustā, pamatojoties uz Konkurences likuma 

8.panta pirmās daļas 1.punktu, 22.panta 2.punktu, 24.pantu, nolēma ierosināt lietu Par 

Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Vinnis” un 

ZS „Lielvaicēni” darbībās (turpmāk – lieta Nr.p/13/03.04.-01/7) [Prot. Nr.44, 5.§].  

  Lietas izpētes laikā Konkurences padomes Izpilddirekcijas amatpersonas veica 

Konkurences likuma 9.panta piektās daļas 4.punktā paredzētās procesuālās darbības pie   SIA 

„Vinnis” un ZS „Lielvaicēni”, kā arī saņēma papildus informāciju no ZS „Lielvaicēni”. 

Pamatojoties uz Konkurences likuma 26.panta septīto daļu 2014.gada 4.martā  SIA 

„Vinnis” un ZS „Lielvaicēni” tika nosūtīti paziņojumi par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo 

faktu konstatēšanu, aicinot desmit dienu laikā no vēstules saņemšanas iepazīties ar lietas 

materiāliem, izteikt savu viedokli un iesniegt papildu informāciju. SIA „Vinnis” izmantoja 

savas tiesības iepazīties ar lietu 2014.gada 13.martā. 

 

Izvērtējot lietas Nr.p/13/03.04.-01/7 materiālus, Konkurences padome 
 

k o n s t a t ē j a : 

 

 „Vinnis” ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (ar vienoto reģistrācijas 

Nr.44103012729), tās juridiskā adrese ir Lāču iela 10, Cēsis. 

“Lielvaicēni” ir zemnieku saimniecība (ar vienoto reģistrācijas Nr.45101006074), tās 

juridiskā adrese ir “Lielvaicēni”, Vītiņu pagasts, Auces novads. 

 Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā 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:  

1) tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, 

kā arī par tādas informācijas apmaiņu, kura attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem; 

(..) 
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3) tirgus sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus. 

 Lietas izpētes gaitā tika pārbaudīts, vai lietas dalībnieku starpā nepastāv aizliegtas 

vienošanās par biškopības inventāra, izejvielu un bišu barības cenu noteikšanu un tirgus 

sadali. Izvērtējot lietā Nr.p/13/03.04.-01/7 iegūto informāciju, t.sk. e-pasta saraksti, 

pavadzīmes un rēķinus, lietas dalībnieku paskaidrojumus, netika iegūti pierādījumi, kas ļautu 

konstatēt vienošanās aizlieguma pārkāpumu SIA „Vinnis” un ZS „Lielvaicēni” darbībās. 

 

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

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

4.punktu, Konkurences padome 

 

n o l ē m a: 

 

 izbeigt lietas Nr.p/13/03.04.-01/7 Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā 

noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Vinnis” un ZS „Lielvaicēni” 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 

 

 

 

 

 


