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AAddmmiinniiss ttrraatt īīvvaaiiss   ll īīgguummss   NNrr ..   AALL4477  
par 

tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr. A43003511 

 

 

2012.gada  8.jūnijā, Rīgā          

 

Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma pamata rīkojas 

tās priekšsēdētāja p.i. Dzintars Striks, no vienas puses,  

 un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Naftimpeks”, reģistrēta Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003355501, 

juridiskā adrese: Rīgā, Laivinieku ielā 11, LV –1015, kuras vārdā uz  

pilnvaras pamata rīkojas zvērināts advokāts Artūrs Spīgulis no otras puses,  

 

turpmāk katra atsevišķi saukta par „Pusi”, bet abas kopā - par „Pusēm”,  

 

ņemot vērā, ka 2010.gada 25.novembrī Konkurences padome pieņēma 

lēmumu Nr.84 (Prot. Nr.51, 2.§) Par lietas izpētes izbeigšanu lietā 

Nr.2833/10/03.02/1 „Par Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 

4.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA „Neste Latvija” un SIA 

„Latvija Statoil” darbībās” (turpmāk – Lēmums); 

 

ņemot vērā, ka 2011.gada 3.janvārī, pamatojoties uz SIA „Naftimpeks” 

pieteikumu par Lēmuma atcelšanu daļā, Administratīvajā apgabaltiesā 

ierosināta tiesvedība administratīvajā lietā Nr. A43003511; 

 

ņemot vērā, ka 2012.gada 6.jūnijā Konkurences padome saņēma SIA 

„Naftimpeks” 06.06.2012. iesniegumu Nr. 93/01-02/2012 ar lūgumu izvērtēt 

administratīvā līguma slēgšanas iespēju administratīvajā lietā Nr. 

A43003511; 

  

negrozot Lēmumā konstatēto, lai veicinātu administratīvā procesa 

efektivitāti, procesuālo ekonomiju un atrisinātu pastāvošo tiesisko strīdu 

starp Pusēm ar konkrētai situācijai piemērotākajiem tiesiskajiem līdzekļiem 

un,  

 

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

Administratīvā procesa likuma  63.¹ pantu, 282.panta 7.punktu, Konkurences 
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likuma 5.,  27.³ pantu un Konkurences padomes 2012.gada 8.jūnija lēmumu 

(Prot. Nr. 28, 6.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums). 

  

1.Līguma priekšmets 

 

Šī Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana ar SIA „Naftimpeks” 

Administratīvās apgabaltiesas lietā Nr. A43003511saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem. 

 

2. Pušu saistības 

 

2.1. SIA „Naftimpeks”, parakstot šo Līgumu, apņemas līdz 11.06.2012. 

iesniegt Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu 

administratīvajā lietā Nr.A43003511, pamatojoties uz Administratīvā 

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

 

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 2 (divām) lapām trīs eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei un viens eksemplārs - iesniegšanai  

Administratīvajai apgabaltiesai. 

 

Pielikumā: Konkurences padomes 2012.gada 8.jūnija sēdes protokola 

(Nr.28, 6.§) izraksts uz 1 lapas. 

 

PUŠU PARAKSTI 

 

Konkurences padomes 

priekšsēdētāja p.i. Dzintars Striks 

 SIA „Naftimpeks” pilnvarotā 

persona zvērināts advokāts Artūrs 

Spīgulis 

 
 

 

 

  

 

 


