
 

 

 

1 

AAddmmiinniiss ttrraatt īīvvaa iiss   ll īīgguummss   NNrr ..77--AALL  
Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A43002709 

 

2010. gada 22.februārī Rīgā 

 

Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma pamata rīkojas 

tās priekšsēdētāja Ieva Jaunzeme, no vienas puses,  

 

un  

 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ošukalns”, reģistrēta Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 45403003353, 

juridiskā adrese: „Eķengrāve”, Viesītes lauku teritorija, Viesītes novads, kuras 

vārdā uz statūtu pamata rīkojas valdes priekšsēdētājs Aigars Nitišs, no otras 

puses, turpmāk abas kopā sauktas Puses,  

 

ņemot vērā, ka 2008.gada 13.novembrī Konkurences padome pieņēma 

lēmumu Nr. E02-113 (Prot. Nr.50, 2§) Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas 

soda uzlikšanu lietā Nr.p/08/10/3 Par Konkurences likuma 11.panta pirmās 

daļas 5.punkta pārkāpumu SIA „Mikor”, SIA „Krustpils”, SIA „Ošukalns”, 

VAS „„Latgales ceļi” filiāle „Jēkabpils ceļi””, SIA Ceļu būvniecības 

sabiedrība „Aizkraukle”, SIA „Līvānu meliorators” un SIA „Jēkabpils 

pakalpojumi” darbībās (turpmāk – Lēmums), kas saskaņā ar Konkurences 

likuma 27.¹pantu stājies spēkā ar tā paziņošanas brīdi adresātam, t.i. 2008.gada 

22.novembrī; 

 

ņemot vērā, ka atbilstoši Konkurences padomes Lēmuma nolemjošās daļas 

5.punktam, SIA „Ošukalns” tika uzlikts naudas sods LVL 11 213,54 

(vienpadsmit tūkstoši divi simti trīspadsmit lati un piecdesmit četri santīmi) 

apmērā; 

 

ņemot vērā, ka 2008.gada 10.decembrī, pamatojoties uz SIA „Ošukalns” 

pieteikumu par Lēmuma atcelšanu, Administratīvajā apgabaltiesā ierosināta 

tiesvedība administratīvajā lietā Nr. A43002709; 

 

ņemot vērā, ka 2009.gada 6.novembrī SIA „Ošukalns” izteica Konkurences 

Padomei lūgumu izvērtēt administratīvā līguma slēgšanas iespēju lietā 

Nr.A43002709; 

 

apzinoties iespējamo tiesvedības ilgumu un ar tiesvedību saistītās izmaksas;  
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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 likuma 282.panta 7. punktu, Konkurences 

likuma 27
3
. pantu un Konkurences padomes 2010.gada 4.februāra lēmumu 

prot. Nr.4, 6.§, noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums). 

 

1.Līguma priekšmets 

 

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

Administratīvās apgabaltiesas lietā Nr. A43002709 saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem. 

 

2. Pušu saistības 

 

2.1. SIA „Ošukalns”, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka apzinās un atzīst, ka, 

atbilstoši Konkurences padomes Lēmumā konstatētajam, piedaloties divās 

cenu aptaujās - VAS „Latvijas valsts meži” Dienvidlatgales mežsaimniecības 

organizētajās ar identifikācijas numuru DL/2003/42/ca un fiziskas personas 

R.K. cenu aptaujā „Ūdenskrātuves ierīkošana Cēsu rajona Mārsnēnu pagasta 

„Mežaiņos” SAPARD 3.1. apakšprogrammas „Lauku ekonomikas 

dažādošana, veicinot alternatīvos ienākumu avotus”, ir veikusi aizliegtas 

darbības, kuru ietvaros notika informācijas, kura attiecas uz piedalīšanos cenu 

aptaujās un šādas dalības noteikumiem, apmaiņa starp tirgus dalībniekiem, 

tādējādi izdarot Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 5.punkta 

pārkāpumu. 

 

2.2. Konkurences padome, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka SIA „Ošukalns” 

saskaņā ar Lēmuma nolemjošās daļas 5.punktu uzliktais naudas sods 

LVL 11 213,54 (vienpadsmit tūkstoši divi simti trīspadsmit lati un piecdesmit 

četri santīmi) ir samazināts līdz LVL 7849,48 (septiņi tūkstoši astoņi simti 

četrdesmit deviņi lati, četrdesmit astoņi santīmi). 

 

2.3. SIA „Ošukalns”, parakstot šo Līgumu, apņemas: 

2.3.1. 5 (piecu) dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas iesniegt 

Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par tiesvedības ar SIA „Ošukalns” 

izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A43000408, pamatojoties uz 
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Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punktu un šī Līguma 

noteikumiem; 

2.3.2. šī līguma 2.2.punktā noteikto samazināto naudas sodu samaksāt 12 

vienādos maksājumos (pa LVL 654,12 katrā, pēdējais maksājums 

LVL 654,16), pirmo naudas soda maksājumu veicot 5 (piecu) dienu laikā pēc 

Administratīvās apgabaltiesas lēmuma pieņemšanas par tiesvedības 

izbeigšanu. Atlikušos 11 maksājumus samaksāt 11 kalendāro mēnešu laikā 

pēc Administratīvās apgabaltiesas lēmuma pieņemšanas par tiesvedības 

izbeigšanu, sākot ar nākamo mēnesi pēc Administratīvās apgabaltiesas 

lēmuma pieņemšanas, katru maksājumu veicot līdz attiecīgā mēneša 

15.datumam. Naudas soda maksājumus ieskaitīt valsts budžetā (Valsts kasē 

reģ. Nr. 90000050138, konta Nr. LV93TREL1060001010900, kods 

TRELLV22), norādot šī Līguma datumu un numuru un katru maksājuma reizi 

paziņot Konkurences padomei par naudas soda samaksu, iesniedzot 

maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju. 

 

3. Noslēguma noteikumi 

 

3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses. 

3.2. Naudas soda maksājuma kavējuma gadījumā naudas soda piedziņa tiks 

nodotu piespiedu izpildei. Ja 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 Administratīvajā 

apgabaltiesā. 

 

Pielikumā: Konkurences padomes 2010. gada 4.februāra sēdes protokola 

(prot. Nr.4, 5.§) izraksts uz 1 lapas. 
 

 

PUŠU PARAKSTI: 
 

Konkurences padomes 

priekšsēdētāja  

Ieva Jaunzeme 

 SIA „Ošukalns” 

valdes priekšsēdētājs  

Aigars Nitišs 
 

 

 

  

 

 

 


