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Administratīvais līgums Nr.AL-2.1-4/1  
Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr. A43006919 

 

 

2019. gada 23. decembrī Rīgā 

 

Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma pamata rīkojas tās priekšsēdētāja p.i. 

Jānis Račko, no vienas puses,  

un  

OÜ „MM Grupp”, reģistrācijas numurs 10515366, juridiskā adrese: Rävala pst. 4/A. Laikmaa 15, 

10143, Tallina, Igaunija, kuras vārdā rīkojas tās pilnvarotais pārstāvis Edijs Poga, no otras puses,  

 

turpmāk abas kopā sauktas Puses,  

 

ņemot vērā, ka Konkurences padome 18.01.2019. pieņēma lēmumu Nr. 1 (Prot. Nr. 2, 3.§) par 

tirgus dalībnieku nelikumīgu apvienošanos lietā Nr. KL\5-4\18\25 „Par Konkurences likuma 

17. panta pārkāpumu OÜ „MM Grupp” darbībās” (turpmāk – Lēmums); 

 

ņemot vērā, ka saskaņā ar Lēmumu OÜ „MM Grupp” piemērots naudas sods EUR 32 200 

(trīsdesmit divi tūkstoši divi simti euro) apmērā; 

 

ņemot vērā, ka Administratīvajā apgabaltiesā norisinās tiesvedība administratīvajā lietā 

Nr. A43006919, kas ierosināta, pamatojoties uz OÜ „MM Grupp” 25.02.2019. pieteikumu par 

Lēmuma atcelšanu; 

 

ņemot vērā, ka OÜ „MM Grupp” ir vērsusies Konkurences padomē ar lūgumu izvērēt iespēju 

noslēgt administratīvo līgumu lietā Nr. A43006919; 

 

ņemot vērā, ka OÜ „MM Grupp” atzīst, ka savā darbībā bez iepriekšēja nodoma prettiesiski kaitēt 

konkurencei vai likvidēt konkurenci ziņu aģentūru pakalpojumu tirgū Latvijā pieļāvusi Ministru 

kabineta 29.09.2008. noteikumu Nr. 800 „Kārtība, kādā iesniedz un izskata pilno un saīsināto 

ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos” 5. punkta pārkāpumu; 

 

ņemot vērā, ka Pušu starpā administratīvajā lietā Nr .A43006919 pastāv strīds par Konkurences 

likuma 17. panta piemērošanu; 

 

apzinoties iespējamo tiesvedības ilgumu un ar tiesvedību saistīto resursu patēriņu un izmaksas;  

 

lai veicinātu administratīvā procesa efektivitāti, procesuālo ekonomiju un atrisinātu pastāvošo 

tiesisko strīdu administratīvajā lietā Nr. A43006919 ar konkrētai situācijai piemērotākajiem 

tiesiskajiem līdzekļiem; 

 

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

63.1 pantu, Konkurences likuma 5. un 27.3 pantu un Konkurences padomes 19.12.2019. lēmumu 

(protokola nr.63, 5.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums). 
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1. Līguma priekšmets 

 

Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana starp Konkurences padomi no vienas puses un 

OÜ „MM Grupp” no otras puses Administratīvās apgabaltiesas lietā Nr. A43006919 saskaņā ar 

Līguma noteikumiem. 

 

 

2. Pušu saistības 

 

2.1. Parakstot Līgumu, Puses vienojas, ka ar Lēmumu uzliktais naudas sods OÜ „MM Grupp” tiek 

samazināts līdz EUR 30 590 (trīsdesmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit euro).  

2.2. OÜ „MM Grupp”, parakstot Līgumu, apņemas: 

2.2.1. Līguma 2.1. punktā noteikto naudas sodu samaksāt līdz 31.12.2019., 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 kopiju; 

2.2.2. līdz 10.01.2020. iesniegt Administratīvajā apgabaltiesā lūgumu par tiesvedības starp 

OÜ „MM Grupp” un Konkurences padomi izbeigšanu administratīvajā lietā Nr. A43006919, 

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

 

3. Noslēguma noteikumi 

 

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

3.2. Līguma 2.1. 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 3 (trīs) vienādos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei un viens 

eksemplārs – iesniegšanai Administratīvajā apgabaltiesā. 

 

Pielikumā: Konkurences padomes 19.12.2019. sēdes protokola (nr.63, 5.§) izraksts uz 1 lapas. 

 
 

PUŠU PARAKSTI: 

 
Konkurences padome: 

Priekšsēdētāja p.i. 

Jānis Račko 

 

__________________ 

 OÜ „MM GRUPP”: 

Pilnvarotais pārstāvis 

Edijs Poga 

 

__________________ 
 

 

 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. 

 


