
Administratīvais līgums Nr.65-AL 
Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr. A43005811 

 

2012.gada 13. augustā Rīgā 

 

Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma pamata rīkojas tās 

priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama, no vienas puses,  

 

un  

 

„Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle”,  reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003486767, juridiskā adrese: Latvijas Republika, 

Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 62, kuras vārdā rīkojas Privātpersonu apkalpošanas 

departamenta vadītāja Jana Strogonova un Biznesa atbalsta departamenta vadītājs 

Anatolijs Peškovs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas Puses,  
 

ņemot vērā, ka 03.03.2011. Konkurences padome pieņēma lēmumu Nr.E02-15 

(prot.Nr.10, 2.§) Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu lietā Nr. 

p/09/05/4 „Par Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1.punkta pārkāpumu AS 

„Aizkraukles banka”, AS „Akciju komercbanka „Baltikums””, AS „Baltic International 

Bank”, AS „GE Money Bank”, AS „DnB NORD Banka”, AS „Swedbank”, AS „Latvijas 

Biznesa banka”, VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka”, AS „Latvijas Krājbanka”, AS 

„LTB Bank”, AS „SMP Bank”, AS „Norvik banka”, AS „Citadele banka”, AS 

„PrivatBank”, AS „Reģionālā investīciju banka”, AS „Rietumu Banka”, „Danske Bank 

AS filiāle Latvijā”, AS „SEB banka”, AS „Trasta komercbanka”, AS „UniCredit Bank”, 

AS „VEF banka”, „Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle” darbībās” (turpmāk – 

Lēmums); 

 

ņemot vērā, ka atbilstoši Lēmuma nolemjošās daļas 2.12.punktam, „Nordea Bank 

Finland Plc Latvijas filiāle” uzlikts naudas sods LVL 158 400,82 (simtu piecdesmit astoņi 

tūkstoši četri simti latu un 82 santīmi) apmērā; 

 

ņemot vērā, ka Administratīvajā apgabaltiesā norisinās tiesvedība administratīvajā lietā 

Nr.A43005811, kas ierosināta, pamatojoties uz „Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle” 

pieteikumu par Konkurences padomes Lēmuma atcelšanu; 

 

ņemot vērā, ka „Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle” izteica Konkurences padomei 

lūgumu izvērtēt administratīvā līguma slēgšanas iespēju lietā Nr.A43005811 („Nordea 

Bank Finland Plc Latvijas filiāle” 25.07.2012. un 03.08.2012. vēstules); 

 

ņemot vērā, ka „Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle” Lēmumā naudas sods tika 

noteikts, ievērojot „Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle” Peļņas un zaudējumu 

aprēķinu par 2010.gadu, kas nebija apstiprināts akcionāru sapulcē un kas Konkurences 

padomei tika iesniegts „Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle” kļūdas rezultātā, tā 
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vietā lai Konkurences padomei iesniegtu akcionāru sapulces apstiprinātu Peļņas un 

zaudējumu aprēķinu par 2009.gadu; 

 

ņemot vērā, ka atbilstoši Lēmumam pārkāpums nav uzskatāms par horizontālo karteļa 

vienošanos,  un ievērojot „Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle” mazāk būtisko lomu 

konstatētajā pārkāpumā ; 

 

apzinoties iespējamo tiesvedības ilgumu un ar tiesvedību saistītās izmaksas;  

 

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 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 

2012.gada 13.augusta lēmumu (protokola Nr.38 2.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu 

(turpmāk – Līgums). 

 

1.Līguma priekšmets 

 

Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana ar „Nordea Bank Finland Plc Latvijas 

filiāle” Administratīvās apgabaltiesas lietā Nr.A43005811 saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

 

2. Pušu saistības 

 

2.1. „Nordea Bank Finland Plc filiāle”, parakstot Līgumu, atzīst ka, atbilstoši 

Konkurences padomes Lēmumā konstatētajam, izdarīja Konkurences likuma 11.panta 

pirmās daļas 1.punktā noteiktās aizliegtās vienošanās pārkāpumu, tomēr norāda, ka 

„Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāles” nodoms, slēdzot vienošanos par starpbanku 

komisijas maksas apmēru, nebija kavēt, ierobežot un/vai deformēt konkurenci. 

 2.2. Konkurences padome, parakstot Līgumu, apliecina, ka „Nordea Bank Finland Plc 

Latvijas filiāle” saskaņā ar Konkurences padomes Lēmumu uzliktais naudas sods LVL 

158 400,82 (simtu piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti latu un 82 santīmi) ir samazināts 

līdz LVL 83 638,24 (astoņdesmit trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi lati un 24 

santīmi).  

2.3. „Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle”, parakstot Līgumu, apņemas: 

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

apgabaltiesā pieteikumu par tiesvedības starp „Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle”  

un Konkurences padomi izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A43005811, pamatojoties uz 

Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punktu un Līguma noteikumiem; 

2.3.2. Līguma 2.2.punktā noteikto samazināto naudas sodu samaksāt 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā pēc Administratīvās apgabaltiesas lēmuma par tiesvedības 

izbeigšanu spēkā stāšanās, maksājumu ieskaitot valsts budžetā (Valsts kasē 
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reģ.Nr.90000050138, konta Nr.LV78TREL1060001019900), norādot Līguma datumu un 

numuru, un paziņojot 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 nodota 

piespiedu izpildei.  

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

likumā noteiktajā kārtībā. 

3.4. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām trīs eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai 

Pusei un viens eksemplārs - iesniegšanai Administratīvajā apgabaltiesā. 

 

Pielikumā: Konkurences padomes 2012.gada 13.augusta sēdes protokola (Nr.38, 2.§) 

izraksts uz 1 lapas. 

 

PUŠU PARAKSTI: 

 

Konkurences padome: 

priekšsēdētāja 

Skaidrīte Ābrama 

 

__________________ 

 „Nordea Bank Finland Plc 

Latvijas  filiāle”: 

Privātpersonu apkalpošanas 

departamenta vadītāja  

Jana Strogonova 

 

 

__________________ 

 

Biznesa atbalsta  

departamenta vadītājs 

Anatolijs Peškovs  

 

 

__________________ 

 

 

 
 

 


