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Administratīvais līgums Nr.2-AL 

Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.889/13/03.02./7 

 

2015.gada 10.jūnijā             Rīgā 

 

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

Skaidrīte Ābrama, no vienas puses, 

 

un 

 

Rīgas brīvostas pārvalde, kuras vārdā uz 29.05.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.378 

„Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums” 35.punkta un Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 2015.gada 

28.maija lēmuma Nr.49 (prot. Nr.6, p.2) pamata rīkojas Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds 

Loginovs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas Puses, 

 

ņemot vērā, ka Konkurences padome 03.05.2013. uz AS „PKL Flote” 26.04.2013. iesnieguma 

pamata ierosināja lietu Nr.889/13/03.02./7 „Par Konkurences likuma 13.panta pirmajā daļā 

noteiktā aizlieguma pārkāpumu Rīgas brīvostas pārvaldes un SIA „Rīgas brīvostas flote” 

darbībās” (turpmāk – Lieta); 

 

ņemot vērā, ka Konkurences padome ir pabeigusi Lietas izpēti un nosūtījusi Rīgas brīvostas 

pārvaldei 11.03.2015. vēstuli Nr. 394 „Paziņojums par lēmuma pieņemšanai nepieciešamo faktu 

konstatēšanu lietā Nr.889//13/03.02./7 „Par Konkurences likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktā 

aizlieguma pārkāpumu Rīgas brīvostas pārvaldes un SIA „Rīgas brīvostas flotes” darbībās”, 

iepazīšanos ar lietu un viedokļa izteikšanu” (turpmāk – Paziņojums); 

 

ņemot vērā, ka Konkurences padome Paziņojumā ir secinājusi, ka Rīgas brīvostas pārvalde 1) 

ilgstoši kavējot līgumu slēgšanu un atļaujas veikt licencētu komercdarbību izsniegšanu SIA 

„Rīgas brīvostas flote” konkurējošiem velkoņu pakalpojumu sniedzējiem, 2) ierobežojot velkoņu 

pakalpojumu sniegšanu, izmantojot Rīgas brīvostas dienestus, 3) atsakot izsniegt Sertifikātus 

„bezloču” darbībai ar SIA „Rīgas brīvostas flote” konkurējošam velkoņu pakalpojumu 

sniedzējam, 4) ietekmējot kuģu aģentu un terminālu izvēli par labu SIA „Rīgas brīvostas flote”, 

5) nepamatoti aizliedzot ar SIA „Rīgas brīvostas flote” konkurējošiem velkoņu pakalpojumu 

sniedzējiem veikt komercdarbību ārpus Rīgas brīvostas teritorijas, 6) nepamatoti sasaistot SIA 

„Rīgas brīvostas flote” sniegtos ledlauža un velkoņu pakalpojumus, 

izmantojot tai pieejamos līdzekļus publisko tiesību jomā, ir ierobežojusi un deformējusi 

konkurenci velkoņu pakalpojumu tirgū Rīgas brīvostā par labu publiskas personas 

kapitālsabiedrībai SIA „Rīgas brīvostas flote”, kurā visas kapitāla daļas pieder Rīgas brīvostas 

pārvaldei; 

 

ņemot vērā, ka starp Konkurences padomi un Rīgas brīvostas pārvaldi pastāv strīds par 

Konkurences padomes Paziņojumā izdarīto Lietas faktisko un tiesisko apstākļu juridisko 

novērtējumu;  

 

ņemot vērā, ka Rīgas brīvostas pārvaldes ieskatā līdz Konkurences padomes lēmuma par Lietas 

ierosināšanu paziņošanas brīdim, tai bija tiesības atteikt slēgt līgumus ar komercsabiedrībām par 

to darbību Rīgas brīvostā, ievērojot, tostarp, Konkurences padomes 05.01.2011. lēmumā Nr.1 un 

Konkurences padomes 05.08.2011. lēmumā Nr.52 konstatēto; 
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ņemot vērā, ka Konkurences padome atzīst, ka Rīgas brīvostas pārvalde ir izdarījusi Konkurences 

likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma pārkāpumu; 

 

ņemot vērā, ka Puses atzīst, ka ir nepieciešams novērst strīda cēloni un iemeslu, kura dēļ 

Konkurences padome ir izdarījusi iepriekš minēto secinājumu, un turpmāk nepieļaut situāciju, 

kad, no vienas puses, velkoņu pakalpojumu sniegšanu nodrošina SIA „Rīgas brīvostas flote”, kurā 

visas kapitāla daļas pieder Rīgas brīvostas pārvaldei un, no otras puses, līgumu slēgšana un atļauju 

izsniegšana komersantiem, t.sk. velkoņu pakalpojumu sniegšanai, kā arī šo komersantu darbības 

kontrole tiek veikta ar ostas kapteiņa un citu ostas dienestu starpniecību likumā noteikto valsts 

pārvaldes funkciju ietvaros; 

 

ņemot vērā, ka Rīgas brīvostas pārvalde izteica Konkurences padomei lūgumu izvērtēt 

administratīvā līguma slēgšanas iespēju Lietā; 

 

ņemot vērā, ka saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 80.panta pirmās daļas 1. punktu 

administratīvais līgums ir slēdzams arī lai izbeigtu tiesisku strīdu, bet ne tikai tiesas procesu, un 

Administratīvā procesa likuma 63.1 pants iestādei piešķir tiesību slēgt administratīvo līgumu 

jebkurā administratīvā procesa stadijā; 

 

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 mērķis – pārkāpuma 

novēršana, nepieļaušana un individuālās un ģenerālās prevencijas nodrošināšana, ir sasniegts; 

 

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

63.1pantu, Konkurences likuma 5.pantu un Konkurences padomes 05.06.2015. lēmumu (protokola 

Nr.25, 3.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums). 

 

1.Līguma priekšmets 

 

1. Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana ar Rīgas brīvostas pārvaldi Lietā saskaņā ar 

Līguma noteikumiem. 

 

2. Pušu saistības 
 

2. Ņemot vērā iepriekš minēto un, lai novērstu strīda cēloņus Lietā, Rīgas brīvostas pārvalde, 

parakstot Līgumu, apņemas:  

2.1. līdz 2015.gada 31.decembrim, pārtraukt sniegt velkoņu pakalpojumus kuģošanas kompānijām 

un/vai to pārstāvjiem Rīgas brīvostā, kā arī turpmāk nesniegt kuģošanas kompānijām un/vai to 

pārstāvjiem velkoņu pakalpojumus Rīgas brīvostā. Šis tiesiskais pienākums ietver arī pienākumu 

neveikt šo komercdarbību, izmantojot līdzdalību kapitālsabiedrībās, tajā skaitā līdzdalību SIA 

„Rīgas brīvostas flote”. Rīgas brīvostas pārvalde ir tiesīga sniegt velkoņu pakalpojumus, lai 

nodrošinātu ostas pārvaldei likumā noteikto funkciju izpildi publisko tiesību jomā, t.i., lai 

nodrošinātu ziemas navigāciju, glābšanas, ugunsdzēšanas un piesārņojuma novēršanas darbus; 

2.2. 1 (vienas) dienas laikā paziņot par 2.1.punktā noteiktā tiesiskā pienākuma izpildi; 

2.3. ieskaitīt valsts budžetā naudas sodu 622′363, 40 EUR (seši simti divdesmit divi tūkstoši trīs 

simti sešdesmit trīs euro un 40 centi) 12 maksājumos, pirmo maksājumu veicot 51′863,69 EUR 

(piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit trīs euro un 69 centi) apmērā 10 (desmit) darba 

dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, bet atlikušos 11 maksājumus pa 51′863,61 EUR 

(piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti sešdesmit trīs euro un 61 cents) katrā, veicot 3 gadu laikā 
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no pirmā maksājuma termiņa iestāšanās brīža, reizi ceturksnī, sākot ar 2015.gada 15.oktobri, 

maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša 15.datumam. Naudas soda maksājumus ieskaitīt valsts 

budžetā (Valsts kasē, reģ. Nr.90000050138, kontā LV78TREL1060001019900, 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. Līgums ir Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētā lēmuma alternatīva. 

3.3. Līguma 2.2.punktā noteikto jebkuru saistību kavējuma gadījumā Līgums uzskatāms par 

izbeigtu un zaudē spēku ar nākamo dienu pēc saistību izpildei noteiktā termiņa. Šajā gadījumā 

Konkurences padome nekavējoties pieņem Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktā 

paredzēto lēmumu. 

3.3. Ar Līguma izpildi saistīti strīdi risināmi Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

3.4. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai 

Pusei. 

 

Pielikumā: 1. Konkurences padomes 05.06.2015. sēdes protokola (Nr.25, 3.§) izraksts uz 2 

lapām; 

 2. Rīgas brīvostas pārvaldes valdes 28.05.2015.gada lēmuma Nr.49 (prot. Nr.6, 

p.2) apliecināta kopija uz 2 lapām. 

 

 

 

PUŠU PARAKSTI: 

      

Konkurences padome:     Rīgas brīvostas pārvalde 

   

Priekšsēdētāja       pārvaldnieks 

Skaidrīte Ābrama      Leonīds Loginovs 

 

 

 

____________________     ____________________ 


