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RAKSTVEIDA APŅEMŠANĀS 
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5.punktā noteikto pārkāpumu SIA „Preses Serviss” darbībās” 

 

      21/01/2009 Rīgā 

 

Lai novērstu konkurences ierobežojumus sabiedriskā transporta 

vienreizējo biļešu mazumtirdzniecības tirgū Rīgas pilsētas teritorijā, ko 

rada SIA „Preses Serviss” sabiedriskā transporta vienreizējo biļešu 

tālākpārdošanā mazumtirgotājiem (turpmāk – biļešu mazumtirgotāji) 

piemērotie atlaižu procenti un samaksas termiņi, SIA „Preses Serviss” 

apņemas pildīt šādus tiesiskos pienākumus: 

 

1. Piemērot biļešu mazumtirgotājiem par sabiedriskā transporta 

vienreizējo biļešu pārdošanu mazumtirdzniecībā no 2009. gada 2. janvāra 

proporcionālas un vienlīdzīgas atlaides, ņemot vērā mēnesī pasūtīto 

biļešu apjomu (skaitu): 
Mēnesī pasūtītais biļešu apjoms (skaits) Atlaide 

1 – 50 000  4,5 % 

50 001 – 100 000  5 % 

100 001 – un vairāk 5,5 % 

Ja biļešu piegādi no SIA „Preses Serviss” veic pats mazumtirgotājs 1,5 % 

 

2. Katram biļešu mazumtirgotājam 1.punktā norādītās atlaides aprēķināt 

par katru mēnesi no tā faktiski pasūtītā biļešu apjoma (skaita) attiecīgajā 

mēnesī.  

 

3. Piemērot biļešu mazumtirgotājam maksāšanas dienu skaitu, kas 

nepārsniedz 30 dienas no pasūtījuma saņemšanas. 

 

4. Priekšapmaksu biļešu mazumtirgotājam piemērot tikai, ja pastāv 

objektīvi attaisnojoši apstākļi, piemēram, jaunam sadarbības partnerim, 

bet ne ilgāk kā trīs mēnešus, vai arī, ja sadarbības partneris vairākkārt 

kavē maksājumu vairāk par piecām dienām no noteiktā samaksas termiņa. 

Priekšapmaksu biļešu mazumtirgotājam piemērot, balstoties uz 

vienlīdzīgiem kritērijiem, neatkarīgi no tā, vai biļešu mazumtirgotājs ir 

neatkarīgs vai ar SIA „Preses Serviss” saistīts tirgus dalībnieks. 

 

5. Piemērot Rakstveida apņemšanās 1.-4.punkta nosacījumus arī jauniem 

sadarbības partneriem. 
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6. Iesniegt Konkurences padomei 45 dienu laikā no Rakstveida 

apņemšanās parakstīšanas rakstisku apstiprinājumu par tiesisko 

pienākumu izpildi. Rakstiskajā apstiprinājumā norādīt par katru mēnesi 

atsevišķi - biļešu mazumtirgotāju, tā pasūtīto biļešu apjomu (skaitu), 

faktiski piemēroto atlaidi un samaksas termiņu. 

 

Rakstveida apņemšanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža. 

 

 

SIA „Preses Serviss” pārstāvis: 

 

Valdes priekšsēdētājs 

(amata nosaukums) 

 

Jānis Vaivods  (paraksts) 

(vārds, uzvārds, paraksts) 
 

/zīmogs/ 
 


