
Administratīvais līgums Nr.AL-4-4/2 
par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr. A43008417 

 

2018.gada 3.maijā Rīgā 

 

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

Skaidrīte Ābrama, no vienas puses,  

un  

SIA “SOLAVI”, reģistrācijas Nr.40003985319, juridiskā adrese: Plēnes iela 4, Rīga, LV-1046, 

Latvija, kuru pārstāv SIA “SOLAVI” valdes loceklis Ints Bērziņš, no otras puses,  
 

turpmāk abas kopā sauktas Puses,  
 

ņemot vērā, ka Konkurences padome (turpmāk – KP) 30.03.2017. pieņēma lēmumu Nr. E02-7 

lietā Nr.p/15/7.4./10 (turpmāk - Lēmums) un SIA “SOLAVI” (turpmāk – SOLAVI) ir šīs lietas 

dalībniece; 
 

ņemot vērā, ka saskaņā ar Lēmumu SOLAVI piemērots naudas sods 19 319 euro (deviņpadsmit 

tūkstoši trīs simti deviņpadsmit euro) apmērā; 
 

ņemot vērā, ka Administratīvajā apgabaltiesā norisinās tiesvedība Nr. A43008417, kas ierosināta, 

pamatojoties uz SOLAVI 18.05.2017. pieteikumu par Lēmuma daļā par SOLAVI uzliktā naudas 

soda atcelšanu; 
 

ņemot vērā, ka SOLAVI pirms lietas izskatīšanas pabeigšanas pēc būtības Administratīvajā 

apgabaltiesā ir vērsusies KP un izteikusi lūgumu izvērtēt administratīvā līguma slēgšanas iespēju 

lietā Nr. A43008417; 
 

apzinoties iespējamo tiesvedības ilgumu un ar tiesvedību saistītos resursus un izmaksas;  
 

lai veicinātu administratīvā procesa efektivitāti, procesuālo ekonomiju un atrisinātu pastāvošo 

tiesisko strīdu lietā Nr. A43008417 ar konkrētai situācijai piemērotākajiem tiesiskajiem līdzekļiem, 

ievērojot, ka SOLAVI jau pirms Lēmuma pieņemšanas ir atzinusi savu dalību lietā Nr.p/15/7.4./10 

konstatētajā pārkāpumā, par ko saņēmusi naudas soda samazinājumu, kā arī SOLAVI finanšu 

stāvokli administratīvā līguma noslēgšanas brīdī, kas KP ieskatā ir pietiekams pamats naudas soda 

sadalīšanai maksājumos; 
 

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

63.1 pantu, Konkurences likuma 5. un 27.3 pantu un KP 02.05.2018. lēmumu (prot. Nr.22, 2.§), 

noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – Līgums). 
 

 

1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS  

 

Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana starp KP no vienas puses un SOLAVI no otras 

puses lietā Nr.p/15/7.4./10 saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
 

 

2.  PUŠU SAISTĪBAS  
 

2.1. Parakstot līgumu, Puses vienojas, ka ar Lēmumu uzliktais naudas sods SOLAVI tiek 

samazināts līdz 17 387 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit septiņi euro). 
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2.2. Parakstot Līgumu, SOLAVI apņemas 2.1. punktā noteikto naudas sodu  samaksāt deviņos 

maksājumos līdz 15.01.2019., ievērojot šādu maksāšanas kārtību: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naudas sods ir iemaksājams valsts budžetā (Valsts kasē, reģ. Nr. 90000050138, kontā 

Nr. LV78TREL1060001019900, kods TRELLV22), norādot Līguma datumu un numuru un 

paziņojot KP par naudas soda samaksu, iesniedzot maksājuma uzdevuma kopiju. 
 

2.3. SOLAVI, parakstot Līgumu, apņemas, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas 

iesniegt Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par tiesvedības starp SOLAVI un KP izbeigšanu 

administratīvajā lietā Nr. A43008417, 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. Līguma 2. punktā noteiktā maksājuma kavējuma gadījumā Līgums tiks nodots piespiedu 

izpildei.  
 

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

noteiktajā kārtībā. 
 

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

katrai Pusei un viens eksemplārs – iesniegšanai Administratīvajā apgabaltiesā. 

 

Pielikumā: 2018.gada 2.maija KP sēdes protokols (Nr.22, 2.§), izraksts uz vienas lapas. 

 

PUŠU PARAKSTI: 

 

Konkurences padome: 

priekšsēdētāja 

Skaidrīte Ābrama 

 

__________________ 

  

SIA “SOLAVI”: 

Valdes loceklis 

Ints Bērziņš 

 

__________________ 
 

Maksājuma termiņš Maksājuma apmērs (EUR) 

10.05.2018. 8694 

15.06.2018. 1091 

15.07.2018. 1086 

15.08.2018. 1086 

15.09.2018. 1086 

15.10.2018. 1086 

15.11.2018. 1086 

15.12.2018. 1086 

15.01.2019. 1086 

KOPĀ: 17 387 


