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Administratīvais līgums Nr.14-AL 

par 

tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A42591906 

 

2009.gada 20.jūlijā Rīgā  

 

Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma 

pamata rīkojas tās priekšsēdētāja Ieva Jaunzeme, no vienas puses, 

 

un 

 

Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga““, 

reģistrācijas numurs: 40003028055, juridiskā adrese: Lidosta „Rīga“ 

10/1, Mārupes pagasts, Rīgas rajons, LV–1053 ( turpmāk – „Lidosta”), 

kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas valdes priekšsēdētājs Krišjānis 

Peters no otras puses, 

 

katra atsevišķi saukta par „Pusi“, bet kopā – par „Pusēm“, 

 

ŅEMOT VĒRĀ, ka 2006.gada 22.novembrī Konkurences 

padome pieņēma lēmumu Nr.134 (prot.Nr.67, 3§), ar kuru noteica, ka 

Lidostas sniegto pakalpojumu maksas (atlaižu) sistēma ir pretrunā ar 

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 82.panta (c) punktu (turpmāk – 

„Lēmums“); 

 

ŅEMOT VĒRĀ, ka pēc Lidostas pieteikuma par Lēmuma 

atcelšanu Administratīvajā rajona tiesā tika ierosināta lieta 

Nr.A42591906 un attiecīgi uzsākts administratīvais process tiesā, kas, 

ņemot vērā 2008.gada 16.aprīlī spēkā stājušos Konkurences likuma 

grozījumus, kā arī Administratīvā procesa likuma 123.panta otro daļu, 

šobrīd atrodas Administratīvās apgabaltiesas lietvedībā; 

 

ŅEMOT VĒRĀ, ka 2009.gada 5.maijā Ministru Kabinets ir 

pieņēmis noteikumus nr.412 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 

5.decembra noteikumos Nr.991 „Kārtība, kādā nosakāma maksa par 

aeronavigācijas un valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta 

"Rīga"" pakalpojumiem, un maksas sadales kārtība“ (turpmāk – 

grozījumi noteikumos Nr.991), izslēdzot pārvadātājiem piemērojamās 

atlaides atkarībā no gada laikā pārvadāto pasažieru skaita virzienā no 

Rīgas; 

APZINOTIES iespējamo tiesvedības ilgumu un ar tiesvedību 

saistītās izmaksas un lai veicinātu administratīvā procesa efektivitāti, 
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procesuālo ekonomiju un atrisinātu pastāvošo tiesisko strīdu ar konkrētai 

situācijai piemērotākajiem tiesiskajiem līdzekļiem; 

 

PAMATOJOTIES uz, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 79.-

86.pantu, Administratīvā procesa likumu, tajā skaitā 282.panta 7.punktu, 

Konkurences likuma 27
3
. un 28.pantu un Konkurences padomes 

01.06.2009.  lēmumu (prot.Nr.22,§2),  

noslēdz šādu Administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums), 

 

 

1. Līguma priekšmets 

 

Šī Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana Administratīvās 

apgabaltiesas administratīvajā lietā Nr.A42591906 saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem. 

 

2. Pušu saistības 

 

2.1. Lidosta, parakstot šo Līgumu, apliecina un apņemas: 

2.1.1. ar grozījumu noteikumos Nr.991 spēkā stāšanās dienu piemērot 

tādu Lidostas pakalpojumu maksas kārtību, kas attiecībā uz katru no 

maksām par attiecīgo Lidostas pakalpojumu paredz visiem 

aviopārvadātājiem piemērot vienu fiksētu maksas likmi; 

2.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šī Līguma spēkā stāšanās, 

iesniegt Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par tiesvedības 

izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A42591906, pamatojoties uz 

Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punktu un šī Līguma 

nosacījumiem.  

2.2. Konkurences padome, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 70.panta trešās daļas noteikumiem 

Lēmuma nolemjošās daļas noteikumi tiek uzskatīti par izpildītiem ar 

grozījumu noteikumos Nr.991 spēkā stāšanās brīdi. 

 

3. Noslēguma noteikumi 

 

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses. 

3.2. Ja kāda no Pusēm Līgumu pienācīgi nepilda, vai rodas citi ar šī 

Līguma izpildi saistīti strīdi, tie risināmi Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

3.3. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām trīs eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei un viens eksemplārs - iesniegšanai 

Administratīvajā apgabaltiesā, saskaņā ar šī Līguma 2.1.2.apakšpunktu. 
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Pielikumā: Konkurences padomes 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola 

(prot.Nr.22,§2) izraksts uz 1 lp. 

 

 

 

PUŠU PARAKSTI: 

 

Konkurences padomes 

priekšsēdētāja 

I. Jaunzeme 

 

 

 

 

VAS „Starptautiskā lidosta 

„Rīga““ Valdes priekšsēdētājs  

Kr.Peters 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                         

 


