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Administratīvais līgums Nr. AL-5-12/2 

Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr. A43011412 

  

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

p.i. Ivars Kassalis, no vienas puses, 

un 

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar 

reģ. Nr. 40003028055, juridiskā adrese: Lidosta “Rīga” 10/1, Mārupes nov., LV 1053, Latvija, 

kuras vārdā rīkojas tās valdes locekļi Armands Jurjevs un Ilona Līce, no otras puses, 

turpmāk abas kopā sauktas Puses, 

ņemot vērā, ka 10.02.2012. Konkurences padome pieņēma lēmumu Nr.E02-12 (prot. Nr. 9, 

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

1521/10/03.02./5 “Par Līgumā par Eiropas Savienības darbību 102. panta a) un c) apakšpunktos 

noteikto aizliegumu pārkāpumiem VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” darbībās” (turpmāk – 

Lēmums); 

ņemot vērā, ka atbilstoši Lēmumam konstatēts Līgumā par Eiropas Savienības darbību 102. c) 

apakšpunktā noteiktā aizlieguma pārkāpums VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” darbībās, 

uzlikts naudas sods LVL 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši latu) apmērā, kas atbilst EUR 

71 143,59 (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs euro, 59 centi), un uzlikti 

tiesiskie pienākumi izstrādāt un ieviest vienotu lidostas virszemes (pasažieru un perona) 

pakalpojumu pašizmaksas un cenu noteikšanas metodiku, kā arī rēķinos aviosabiedrībām 

atsevišķi uzrādīt maksu par katru no galvenajām pakalpojumu grupām; 

ņemot vērā, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” saskaņā ar Lēmumā konstatēto 

“līdzvērtīgos darījumos ar AirBaltic un Ryanair piemēroja AirBaltic diskriminējošu lidostas 

pakalpojumu maksu noteikšanas metodi Ryanair, piemērojot būtiski atšķirīgas perona 

pakalpojumu maksas un radot AirBaltic neizdevīgākus konkurences apstākļus lejupējā 

aviopārvadājumu tirgū”; 

ņemot vērā, ka Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā norisinās tiesvedība 

administratīvajā lietā Nr.A43011412, kas ierosināta, pamatojoties uz VAS “Starptautiskā 

lidosta “Rīga”” pieteikumu par Lēmuma atcelšanu; 

ņemot vērā, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” tiesvedībā lietā Nr. A43011412 atzīst, ka 

diskriminējošu lidostas pakalpojumu maksu noteikšana radījusi konkurences kropļojumu, kas 

ir neatbilstošs Līguma par Eiropas Savienības darbību trešās daļas “Savienības iekšpolitika un 

rīcība” VII sadaļas “Kopīgi noteikumi par konkurenci, nodokļiem un tiesību aktu tuvināšanu” 

1. nodaļai “Konkurences noteikumi”, bet iebilst pret Līguma par Eiropas Savienības darbību 

102. c) apakšpunkta piemērojamību un līdz ar to pastāv strīds par Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 102. panta c) apakšpunkta un 107.panta 1.punkta piemērojamību; 

ņemot vērā, ka saskaņā ar Konkurences likuma 9. panta sestās daļas 3. punktu tirgus dalībnieka 

pienākums ir “noteiktā termiņā sniegt pilnīgu un patiesu pieprasīto informāciju”; 
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ņemot vērā, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un Ryanair Ltd. 2004. gada 23. jūlija 

līguma, kurš radīja Lēmumā konstatēto konkurences kropļojumu, darbība ir beigusies; 

ņemot vērā, ka šī līguma parakstīšanas brīdī VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” lidlaukā 

sniegto pakalpojumu maksa tiek noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 5. jūlija 

noteikumiem Nr. 540 “Lidlaukā sniegto pakalpojumu maksas noteikšanas un mainīšanas 

kārtība”, kas citastarp paredz lidlauka maksu saskaņošanu lidostas lietotāju komitejā (9. 

punkts); 

ņemot vērā, ka VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” ir izpildījusi un atzīst pienākumu pildīt 

Lēmumā noteiktos tiesiskos pienākumus; 

ņemot vērā, ka neatkarīgi no tiesvedības lietā Nr. A43011412 iznākuma Lēmums ir sasniedzis 

Konkurences likuma 2. pantā noteikto mērķi aizsargāt vienlīdzīgu konkurenci; 

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; 

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

63.¹ pantu, 282. panta 7. punktu, Konkurences likuma 5., 27.³ pantu un Konkurences padomes 

29.11.2016. lēmumu (protokola Nr.53, 2.§), 

noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums). 

1. Līguma priekšmets 

Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana Augstākās tiesas Administratīvo lietu 

departamenta lietā Nr. A43011412 saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

2. Pušu saistības 

2.1. VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, parakstot Līgumu, apņemas ieskaitīt valsts 

budžetā naudas sodu 71 143,59 (septiņdesmit viens tūkstotis viens simts četrdesmit trīs euro, 

59 centi) apmērā. 

2.2. VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, parakstot Līgumu, apņemas līdz 06.12.2016. 

iesniegt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā pieteikumu par tiesvedības starp 

VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un Konkurences padomi izbeigšanu administratīvajā lietā 

Nr. A43011412, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282. panta 7. punktu un 

Līguma noteikumiem. 

3. Noslēguma noteikumi 

3.1. Līgums pilnībā aizstāj Lēmumu un stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses. 

3.2. Līgums zaudē spēku, ja VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” neizpilda Līguma 2.2. 

punktā noteikto pienākumu vai līdz 29.12.2016. nesamaksā Līguma 2.1. punktā noteikto naudas 

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

noteiktajā kārtībā. 

3.4. Līgums sastādīts uz 3 (trijām) lapām 4 (četri) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs 

Konkurences padomei, divi eksemplāri VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” un viens 

eksemplārs – iesniegšanai Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā. 

Pielikumā: Konkurences padomes 29.11.2016. sēdes protokola (Nr. 53, 2.§) izraksts uz vienas 

lapas. 

PUŠU PARAKSTI: 

Konkurences padome: 

30.11.2016. Rīgā                                                         

 VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””: 

30.11.2016. Mārupes novadā 

 

 

 

Priekšsēdētāja p.i. 
Ivars Kassalis 

 

 Valdes priekšsēdētājs 

Armands Jurjevs 

 

30.11.2016. Mārupes novadā 

 

 

 

 

  Valdes locekle 

Ilona Līce 

 

 

 

 

 


