
 

 

Administratīvais līgums Nr.3-AL 

Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A42537406 

 

2014.gada 30.oktobrī                     Rīgā 

 

Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma pamata rīkojas tās priekšsēdētāja 

Skaidrīte Ābrama, no vienas puses,  

un  

SIA “AGA”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģ.Nr.40003068518, 

juridiskā adrese: Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045, Latvija, kuras vārdā rīkojas tās valdes locekļi 

Guntis Skrīvelis un Olavs Ķiecis, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas Puses,  

 

ņemot vērā, ka 07.09.2006. Konkurences padome pieņēma lēmumu Nr.E02-97 (prot.Nr.53, 

2.§) Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu lietā 

Nr.p/04/05/8 “Par Konkurences likuma 13.panta iespējamo pārkāpumu “AGA” SIA 

darbībās” (turpmāk – Lēmums); 

 

ņemot vērā, ka atbilstoši Lēmuma nolemjošās daļas 2.punktam, SIA „AGA” uzlikts naudas 

sods LVL 117 128,64 (viens simts septiņpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit astoņi lati un 

64 santīmi) apmērā, kas atbilst EUR 166 659,04 (viens simts sešdesmit seši tūkstoši seši simti 

piecdesmit deviņi euro un 4 centi); 

 

ņemot vērā, ka Administratīvajā apgabaltiesā norisinās tiesvedība administratīvajā lietā 

Nr.A42537406, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA „AGA” pieteikumu par Lēmuma 

atcelšanu; 

 

ņemot vērā Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 4.punkta piemērošanas prakses 

attīstību kopš Lēmuma pieņemšanas, kas balstās uz pierādījumu novērtēšanas atbilstību 

ekonomiskās racionalitātes principiem, 

 

ņemot vērā Administratīvās apgabaltiesas ierosinājumu pusēm izvērtēt administratīvā līguma 

slēgšanas iespēju lietā Nr.A42537406;  

 

ņemot vērā, ka SIA „AGA” apgrozījums 2005.gadā konkrētajā tirgū, kurā noticis pārkāpums, 

bija būtiski zemāks par 10% no tās kopējā neto apgrozījuma;  

 

apzinoties iespējamo tiesvedības ilgumu un ar tiesvedību saistītās izmaksas un ievērojot labas 

pārvaldības principu;  

 

lai veicinātu administratīvā procesa efektivitāti, procesuālo ekonomiju, un atrisinātu 

pastāvošo tiesisko strīdu ar konkrētai situācijai piemērotākajiem tiesiskajiem līdzekļiem 

  

ņemot vērā, ka, noslēdzot administratīvo līgumu, SIA „AGA” atzīst, ka tās cenu noteikšana 

par medicīniskā skābekļa balona vienību tirgus dalībniekiem ir bijusi diskriminējoša un 

neatbilstoša Konkurences likuma 13.panta 5.punktā (šobrīd 13.panta pirmās daļas 5.punkts) 

noteiktajam aizliegumam, un primārais Lēmuma mērķis – diskriminējošu cenu noteikšanu 

klientiem pārtraukšana, ir sasniegts un; 

 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 79.-86.pantu, Administratīvā procesa 

likuma 282.panta 7.punktu, Konkurences likuma 27
3
.pantu un Konkurences padomes 

30.10.2014. lēmumu (protokola Nr.55, 6.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – 

Līgums). 



 

 

 

1. Līguma priekšmets 

Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana ar SIA „AGA” Administratīvās apgabaltiesas 

lietā Nr.A42537406 saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

 

2. Pušu saistības 

2.1. SIA „AGA”, ievērojot visu augstākminēto, atzīst, ka tās cenu noteikšana par medicīniskā 

skābekļa balona vienību tirgus dalībniekiem ir bijusi diskriminējoša un ir izdarījusi 

Konkurences likuma 13.panta 5.punktā (šobrīd 13.panta pirmās daļas 5.punkts) noteikto 

pārkāpumu. 

 

2.2. Konkurences padome, ievērojot visu augstākminēto, atceļ Lēmumu daļā par Konkurences 

likuma 13.panta 4.punkta (šobrīd 13.panta pirmās daļas 4.punkts) pārkāpuma konstatēšanu 

SIA „AGA” rīcībā. 

 

2.3. Konkurences padome, parakstot Līgumu, apliecina, ka, ņemot vērā augstākminētos 

apstākļus lietā, saskaņā ar Lēmumu uzliktais naudas sods ir samazināts līdz EUR 83 329,52 

(astoņdesmit trīs tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro un 52 centi). 

 

2.4. SIA „AGA”, parakstot Līgumu, apņemas: 

2.4.1. līdz 07.11.2014. iesniegt Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par tiesvedības starp 

SIA „AGA” un Konkurences padomi izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A42537406, 

pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punktu un Līguma noteikumiem; 

2.4.2. Līguma 2.3.punktā noteikto samazināto naudas sodu samaksāt 20 (divdesmit) kalendāro 

dienu laikā pēc Administratīvās apgabaltiesas lēmuma par tiesvedības izbeigšanu spēkā 

stāšanās, maksājumu ieskaitot valsts budžetā (Valsts kasē reģ.nr.90000050138, konta 

nr.LV78TREL1060001019900, kods TRELLV22), norādot Līguma datumu un numuru, un 

paziņojot Konkurences padomei par samaksu, iesniedzot maksājuma uzdevuma apliecinātu 

kopiju. 

 

3. Noslēguma noteikumi 

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

 

3.2. Līguma 2.3.punktā noteiktā maksājuma kavējuma gadījumā Līgums tiks nodots piespiedu  

izpildei.  

 

3.3. Ja rodas citi ar Līguma izpildi saistīti strīdi, tie risināmi Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

3.4. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 3 (trīs) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai 

Pusei un viens eksemplārs - iesniegšanai Administratīvajā apgabaltiesā. 

 

Pielikumā: Konkurences padomes 30.10.2014. sēdes protokola (Nr.55, 6.§) izraksts uz vienas 

lapas. 

 

PUŠU PARAKSTI: 

 

Konkurences padome:    SIA „AGA”: 

Priekšsēdētāja     Valdes loceklis  Valdes loceklis 

Skaidrīte Ābrama    Guntis Skrīvelis  Olavs Ķiecis 

 

________________    ______________  ______________ 


