
  

AAddmmiinniissttrraatt īīvvaaiiss   ll īīgguummss  NNrr..7744  
par 

tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A42563407 
 

 
2010.gada 12.oktobrī, Rīgā        
  
 
Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma pamata rīkojas 
tās priekšsēdētāja Ieva Jaunzeme, no vienas puses,  
 
 un  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BSM konsultanti”, reģistrēta 
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas 
Nr.40003322801, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 148-10, LV – 1012, 
kuras vārdā uz 2009.gada 12.oktobra izdotas pilnvaras pamata SIA „BSM 
konsultanti” pārstāv zvērināts advokāts Raimonds Briedis no otras puses,  
 
turpmāk katra atsevišķi saukta par „Pusi”, bet abas kopā - par „Pusēm”,  
 
ņemot vērā, ka 2007.gada 27.jūnijā Konkurences padome pieņēma lēmumu 
Nr.77 (Prot. Nr.39, 9.§) Par Konkurences likuma pārkāpuma konstatēšanu, 
tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu lietā Nr.1856/06/06/16 „Par 
Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktā aizlieguma 
iespējamo pārkāpumu konstatēšanu SIA „Mācību un konsultācijas centrs 
„Līderis”, SIA Mārketinga konsultāciju aģentūra „Asambleja”, Nodinājuma 
„Informācijas Tehnoloģiju fonds” un SIA „BSM Konsultanti” darbībās” 
(turpmāk – Lēmums), kas saskaņā ar Konkurences likuma 27.¹ pantu stājies 
spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam; 
 
ņemot vērā, ka atbilstoši Konkurences padomes Lēmuma nolemjošās daļas 
4.punktam, SIA „BSM konsultanti” uzlikts naudas sods 6 230,20 (seši 
tūkstoši divi simti trīsdesmit lati un 20 santīmi) LVL apmērā;  
 
ņemot vērā, ka 2007.gada 30.augustā, pamatojoties uz SIA ”BSM 
konsultanti” pieteikumu par Lēmuma atcelšanu, Administratīvajā rajona 
tiesā ierosināta tiesvedība administratīvajā lietā Nr.A42564807;  
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ņemot vērā, ka 2010.gada 12.oktobrī SIA „BSM konsultanti” pilnvarotajs 
pārstāvis izteica rakstisku lūgumu izvērtēt administratīvā līguma slēgšanas 
iespēju lietā Nr.A42563407; 
 
apzinoties iespējamo tiesvedības ilgumu un ar tiesvedību saistītās izmaksas,  
 
lai veicinātu administratīvā procesa efektivitāti, procesuālo ekonomiju un 
atrisinātu pastāvošo tiesisko strīdu ar konkrētai situācijai piemērotākajiem 
tiesiskajiem līdzekļiem un, ņemot vērā, ka noslēdzot administratīvo līgumu, 
primārais Konkurences padomes lēmuma mērķis – pārkāpuma apzināšanās 
un atzīšana no tirgus dalībnieka puses, ir sasniegts,  
 
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 79.-86.pantu, 
Administratīvā procesa likumu 282.panta 7.punktu, Konkurences likuma 
273.pantu un Konkurences padomes 2010.gada 12.oktobra lēmumu 
(Prot. Nr. 44, 2.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums). 
  

1.Līguma priekšmets 
 
Šī Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana Administratīvās 
apgabaltiesas lietā Nr.A42563407 saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 

 
2. Pušu saistības 

 
2.1. SIA „BSM konsultanti”, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka apzinās un 
atzīst, ka, atbilstoši Konkurences padomes Lēmumā konstatētajam, no 
2004.gada 22.novembra līdz 2006.gada 3.janvārim ir noticis aizliegtās 
vienošanās pārkāpums SIA Mārketinga komunikāciju aģentūra „Asambleja”, 
SIA „Mācību un konsultāciju centrs „Līderis””, SIA „BSM konsultanti”, 
Nodibinājums „Informācijas tehnoloģiju fonds”, darbībās, piedaloties SIA 
„Semko”, SIA „Remoteks S”. SIA „Salta BM”, SIA „Karē tehnika”, SIA 
„Gaisma”, SIA „Kaiva”, SIA „Kronus”, SIA „Proviss” un SIA „Rosela” 
organizētajā iepirkumu procedūrā projektam „Mārketinga stratēģijas un 
attīstības programmu izstrāde uzņēmumam” apakšprogrammas 
„Konsultāciju pakalpojumi”, tādējādi izdarot Konkurences likuma 11.panta 
pirmās daļas 1.punkta pārkāpumu; 
 
2.2. SIA „BSM konsultanti”, parakstot šo Līgumu, apņemas: 
2.2.1. 5 (piecu) dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas iesniegt 
Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu 
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administratīvajā lietā Nr.A42563407, pamatojoties uz Administratīvā 
procesa likuma 282.panta 7.punktu un šī Līguma noteikumiem; 
 
2.3. Konkurences padome, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka SIA „BSM 
konsultanti” ir uzskatāma par atbrīvotu no Lēmumā noteiktā naudas soda. 

 
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 (trim) lapām trīs eksemplāros, pa vienam 
eksemplāram katrai Pusei un viens eksemplārs - iesniegšanai  
Administratīvajai apgabaltiesai. 
 
 

 
 
PUŠU PARAKSTI 

 
Konkurences padomes 
priekšsēdētāja Ieva Jaunzeme 

SIA „BSM konsultanti” pārstāvis 
Raimonds Briedis 
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