Administratīvais līgums Nr.AL-5-3/1
Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A43011212
18.04.2016.

Rīgā

Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma pamata rīkojas tās priekšsēdētāja
Skaidrīte Ābrama, no vienas puses,
un
SIA “MAXIMA Latvija”, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģ.Nr.
40003520643, juridiskā adrese: Ķekavas nov., Ķekavas pag., Krustkalni, “Abras”, LV-2111,
Latvija, kuras vārdā rīkojas tās valdes loceklis Andris Vilcmeiers, no otras puses, turpmāk abas
kopā sauktas Puses,
ņemot vērā, ka 27.01.2012. Konkurences padome pieņēma lēmumu Nr.E02-7 (prot.Nr.6, 2.§)
Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu lietā Nr.p/11/03.01.-01./13 “Par
Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 7.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu MAXIMA
grupas uzņēmumu (SIA “MAXIMA Latvija”, SIA “NDX Development”) darbībās” (turpmāk –
Lēmums);
ņemot vērā, ka atbilstoši Lēmumam konstatēts Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas
7.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpums SIA „MAXIMA Latvija” darbībās un uzlikts naudas
sods LVL 25 000,00 (divdesmit pieci tūkstoši latu) apmērā, kas atbilst EUR 35 572,00
(trīsdesmit pieci tūkstoši pieci simti septiņdesmit divi euro);
ņemot vērā, ka Administratīvajā apgabaltiesā norisinās tiesvedība administratīvajā lietā Nr.
A43011212, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA „MAXIMA Latvija” pieteikumu par Lēmuma
atcelšanu;
ņemot vērā Eiropas Savienības tiesas 26.11.2015. spriedumā lietā C-345/14 Maxima (turpmāk
– EST spriedums) un Augtākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 29.12.2015. spriedumā
lietā SKA-8/2015 Maxima (turpmāk – AT spriedums) izdarītos apsvērumus par konkrētā tirgus
noteikšanu un pārkāpuma pierādīšanas standartu;
ņemot vērā, ka šī līguma parakstīšanas brīdī spēkā esošajos SIA “MAXIMA Latvija”
mazumtirdzniecības telpu nomas līgumos nav ietverti noteikumi, kas ierobežotu iznomātāja
tiesības iznomāt citas telpas tirdzniecības centros SIA “MAXIMA Latvija” konkurentiem;
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., 273.pantu un Konkurences padomes
14.04.2016. lēmumu (protokola Nr.17., 2.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk –
Līgums).
1. Līguma priekšmets
Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana ar SIA „MAXIMA Latvija” Administratīvās
apgabaltiesas lietā Nr.A43011212 saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2. Pušu saistības
2.1. Konkurences padome, parakstot līgumu, ievērojot EST spriedumā un AT spriedumā
izdarītos apsvērumus par konkrētā tirgus noteikšanu un pārkāpuma pierādīšanas standartu, atceļ
Lēmumu.
2.2. SIA „MAXIMA Latvija”, parakstot Līgumu, apņemas:
2.2.1. gadījumā, ja tās slēgtajos tirdzniecības telpu nomas līgumos nākotnē tiks ietverti
noteikumi, kas ierobežo iznomātāja tiesības iznomāt citas telpas tirdzniecības centros SIA
“MAXIMA Latvija” konkurentiem, pirms šādu noteikumu iekļaušanas līgumā izvērtēt
konkrēto situāciju no konkurences tiesību aspekta, ievērojot EST spriedumā un AT spriedumā
ietvertās norādes;
2.2.2. līdz 22.04.2016. iesniegt Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par tiesvedības starp
SIA „MAXIMA Latvija” un Konkurences padomi izbeigšanu administratīvajā lietā
Nr.A43011212, 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. Ja rodas citi ar Līguma izpildi saistīti strīdi, tie risināmi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3.3. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām 3 (trīs) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai
Pusei un viens eksemplārs - iesniegšanai Administratīvajā apgabaltiesā.
Pielikumā: Konkurences padomes 14.04.2016. sēdes protokola (Nr.17, 2.§) izraksts uz vienas
lapas.
PUŠU PARAKSTI:
Konkurences padome:
Priekšsēdētāja
Skaidrīte Ābrama

SIA „MAXIMA Latvija”:
Valdes loceklis
Andris Vilcmeiers
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