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Administratīvais līgums Nr .91-AL 
Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A43006009 

 

2010.gada  13.decembrī Rīgā 

 

 

Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma pamata rīkojas 

tās priekšsēdētāja p.i. Dzintars Striks, no vienas puses,  

 

un  

 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Proks”, reģistrēta Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003053457, juridiskā adrese: 

Tērbatas iela 53-1, Rīga, LV-1011, kuras vārdā uz prokūras pamata rīkojas 

Anatolijs Prohorovs -, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas Puses,  

 

ņemot vērā, ka 2009.gada 30.oktobrī Konkurences padome pieņēma lēmumu 

Nr.E02-40 (Prot. Nr.43, 2.§) Par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma 

un naudas soda uzlikšanu Lietā Nr. P/08/06/18 Par Konkurences likuma 

11.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu un 

Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 81.panta pirmās daļas pārkāpumu SIA 

„Samsung Electronics Baltics”, SIA „RD Elektroniks”, SIA „PROKS”, SIA 

„ELKOR TRADE”, SIA „ROTA un K” darbībās (turpmāk – Lēmums);  

 

ņemot vērā, ka atbilstoši Lēmuma nolemjošās daļas 5. punktam SIA „Proks” 

tika uzlikts naudas sods LVL 267 529,53 apmērā (divi simti  sešdesmit septiņi 

tūkstoši, pieci simti divdesmit deviņi lati, piecdesmit trīs santīmi) apmērā;  

 

ņemot vērā, ka 2009.gada 28.decembrī, pamatojoties uz SIA „Proks” 

pieteikumu par Lēmuma atcelšanu, Administratīvajā apgaltiesā ierosināta 

tiesvedība administratīvajā lietā Nr.A43006009; 

 

ņemot vērā, ka 2010.gada 13.oktobrī SIA „Proks” izteica Konkurences 

padomei lūgumu izvērtēt administratīvā līguma slēgšanas iespēju tiesvedības 

lietā Nr.A43006009; 

 

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, 
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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 10.decembra lēmumu 

(Nr.55, 2.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums). 

 

1.Līguma priekšmets 

 

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

Administratīvās apgabaltiesas lietā Nr.A43006009 saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem. 

 

2. Pušu saistības 

 

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

atbilstoši Konkurences padomes Lēmumā konstatētajam, 2007.-2008.gadā ar 

SIA „Samsung Electronics Baltics” slēgusi izplatīšanas līgumu un kopā ar 

citiem izplatītājiem piedalījusies saskaņotās darbībās, kas bija vērstas uz tirgu 

sadali un tālākpārdošanas cenu noteikšanas politikas kopīgu īstenošanu 

Samsung zīmola preču izplatīšanas tīklā, būtiski ietekmējot tirdzniecību ar 

līguma precēm Baltijas valstu teritorijā (Lēmumā konstatētajā apmērā), 

tādējādi izdarot Konkurences likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 3.punktā 

noteiktā aizlieguma un Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 81.panta
1
 pirmās 

daļas pārkāpumu. 

 

2.2. Ņemot vērā šī līguma 2.1.punktā norādīto, kā arī faktu, ka SIA „Proks” 

papildus iesniedzis Konkurences padomei pievienošanai lietas materiāliem 

paskaidrojumus attiecībā uz Lēmumā konstatētajiem faktiem, Konkurences 

padome, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka saskaņā ar Lēmumu noteiktais 

naudas sods LVL 267 529,53 apmērā (divi simti  sešdesmit septiņi tūkstoši, 

pieci simti divdesmit deviņi lati, piecdesmit trīs santīmi) ir samazināts līdz 

LVL 152 224,30 (simtu piecdesmit divi tūkstoši divi simti divdesmit četri lati, 

trīsdesmit santīmi).  

 

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

2.3.1. līdz 2010.gada 14.decembrim plkst.10.00 iesniegt Administratīvajā 

apgabaltiesā pieteikumu par tiesvedības ar SIA „Proks” izbeigšanu 

                                                 
1
 Kopš 2009.gada 1.decebra Līguma par Eiropas Savienības darbību 101.panta pirmā daļa. 
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administratīvajā lietā Nr.A43006009, pamatojoties uz 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 

maksājumos, pirmo maksājumu veicot LVL 10 000 apmērā 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc Administratīvās apgabaltiesas lēmuma par tiesvedības 

izbeigšanu spēkā stāšanās, bet atlikušos 11 maksājumus (pa LVL 12 929,48 

katrā, pēdējais maksājums LVL 12 929,50) veicot 3 gadu laikā no pirmā 

maksājuma termiņa iestāšanās brīža, reizi ceturksnī, sākot ar 2011.gada 

15.jūniju, maksājumus 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 

nodota piespiedu izpildei. Ja rodas citi ar šī Līguma izpildi saistīti strīdi, tie 

risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

3.3. SIA „Proks” ir tiesības lūgt pārskatīt Līguma 2.3.2.punktā noteikto 

samaksas termiņu un grafiku. 

3.4. Līgums sastādīts uz 3 (trim) lapām trīs eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai Pusei un viens eksemplārs - iesniegšanai Administratīvajā 

apgabaltiesā. 

 

Pielikumā: Konkurences padomes 2010.gada 10.decembra sēdes protokola 

(Nr.55, 2.§) izraksts uz 1 lapas. 
 

 

PUŠU PARAKSTI: 
 

Konkurences padomes 

priekšsēdētāja p.i. 

Dzintars Striks 

 SIA „Proks” 

Prokūrists 

Anatolijs Prohorovs 

 
 

 
 

  

 

 

 

 


