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Par lietas izpētes izbeigšanu 

Lieta Nr. p/13/03.01./3 

Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Proks”, 

SIA „Samsung Electronics Baltics”, ārvalstu komersanta filiāles „Gaborona Limited Latvijas 

filiāle” un SIA „ETG” darbībās 

 

[1] 29.01.2013. Konkurences padomes Izpilddirekcijas (KPI) amatpersonas veica 

apmeklējumu pie SIA “Veiksme un K”, reģ. Nr. 41503016682, adrese Rīga, Dzelzavas iela 

70. Apmeklējuma laikā ar SIA “Veiksme un K” pārstāvja piekrišanu un viņa klātbūtnē notika 

datora apskate. No SIA “Veiksme un K” pārstāvja datora tika izdrukātas elektroniskās 

sarakstes un lūgti paskaidrojumi par to saturu.  

[2] Konkurences padome (turpmāk – KP) 15.02.2013., pamatojoties uz Konkurences 

likuma (turpmāk – KL) 8.panta pirmās daļas 1.puktu, 22.panta pirmās daļas 2.punktu, 

24.pantu nolēma (Prot. Nr.9, 3.§) ierosināt lietu Nr. p/13/03.01./3  „Par Konkurences likuma 

11.panta pirmās daļas pārkāpumu SIA „Proks”, SIA „Samsung Electronics Baltics”, ārvalstu 

komersanta filiāles „Gaborona Limited Latvijas filiāle” un SIA „ETG” darbībās” (turpmāk – 

Lieta).  

[3] Pamatojoties uz KL 8.panta pirmās daļas 2.punktu, 8.panta otro daļu, 27.panta 

trešo daļu, KP pagarināja lēmuma pieņemšanas termiņu Lietā līdz 08.05.2014.  

[4] 28.03.2014. KP, ievērojot KL 26.panta sesto daļu, informēja SIA „Proks”, SIA 

„Samsung Electronics Baltics”, ārvalstu komersanta filiāles „Gaborona Limited Latvijas 

filiāle” un SIA „ETG”par to tiesībām iepazīties ar Lietā esošajiem dokumentiem.  

 

Izvērtējot Lietas materiālus, KP  

 

konstatēja:  

 

[5] Ārvalstu komersanta filiāle „Gaborona Limited Latvijas filiāle” reģistrēta 

Komercreģistrā ar reģ.Nr.40103489191, juridiskā adrese: Buļļu iela 51b,  Rīga, LV-1067; 

       SIA „ETG” reģistrēta Komercreģistrā ar reģ.Nr.40103145298, juridiskā adrese: 

Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039. 
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SIA „PROKS” reģistrēta Komercreģistrā ar reģ.Nr.40003053457, juridiskā adrese: 

Tērbatas iela 53-1, Rīga, LV-1011. 

SIA „Samsung Electronics Baltics” reģistrēta Komercreģistrā ar reģ.Nr.40003963909, 

juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013. 

[6] Pārbaudot izmeklēšanas darbību laikā iegūtos materiālus un dokumentus, kā arī 

izvērtējot Lietas dalībnieku sniegto informāciju un paskaidrojumus, KP secina, ka Lietā 

iegūto pierādījumu kopums nav pietiekams, lai konstatētu Konkurences likuma 11.panta 

pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Proks”, SIA „Samsung Electronics 

Baltics”, ārvalstu komersanta filiāles „Gaborona Limited Latvijas filiāle” un SIA „ETG” 

darbībās. 

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

4.punktu, 11.panta pirmo daļu un 27.
2
 panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 

63.panta pirmās daļas 4.punktu Konkurences padome 

 

n o l ē m a: 

 
 izbeigt lietas Nr. p/13/03.01./3 „Par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā 

noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Proks”, SIA „Samsung Electronics Baltics”, ārvalstu 

komersanta filiāles „Gaborona Limited Latvijas filiāle” un SIA „ETG” 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 

  

 

 

       

http://www.1188.lv/katalogs/samsung-electronics-baltics-sia/parstavnieciba/515315

