
Administratīvais līgums Nr. 51-AL 
Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr. A43001309  

2009. gada 07. decembrī Rīgā 

Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma pamata 

rīkojas tās priekšsēdētāja Ieva Jaunzeme, no vienas puses, 

un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vērsis RO”, reģistrēta Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003522305, 

juridiskā adrese: Mārupes nov., Jaunmārupe, Krasta iela 4, kuras vārdā uz 

statūtu pamata rīkojas valdes locekle Silvija Puga, no otras puses, turpmāk 

abas kopā sauktas Puses, 

ņemot vērā, ka 2008. gada 17. septembrī Konkurences padome pieņēma 

lēmumu Nr. E02-97 (Prot. Nr. 41, 4.§) par Konkurences likuma pārkāpuma 

konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu lietā Nr. 

P/08/10/4 „Par Konkurences likuma 11. panta pirmās daļas 5. punkta 

pārkāpumu SIA “GSK Auto”, SIA “BB transports”, SIA „Vērsis RO”, AS 

„Mārupes komunālie pakalpojumi”, SIA “Vibro AV”, “Mārupes 

meliorācijas biedrība” un SIA “AL Autotrans” darbībās” (turpmāk - 

Lēmums); 

ņemot vērā, ka atbilstoši Konkurences padomes Lēmuma nolemjošās 

daļas 3 .  p u n k t a m ,  S I A  “ V ē r s i s  R O ”  t i k a  u z l i k t s  n a u d a s  

s o d s  LVL 22 748,74 (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit 

astoņi lati un septiņdesmit četri santīmi) apmērā;  

ņemot vērā, ka 2008. gada 22. oktobrī, pamatojoties uz SIA “Vērsis RO” 

pieteikumu par Lēmuma atcelšanu daļā, Administratīvajā apgabaltiesā 

ierosināta tiesvedība administratīvajā lietā Nr. A43002108. Ņemot vērā, ka 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 193. panta otro daļu 

Administratīvā apgabaltiesa vienā tiesvedībā ir apvienojusi AS “Mārupes 

komunālie pakalpojumi”, SIA “AL Autotrans”, SIA “GSK Auto”, SIA “BB 

Transports”, SIA “Vibro AV” un SIA “Vērsis RO” pieteikumus par 

Lēmuma atcelšanu attiecīgajā daļā, apvienotajai lietai piešķirot Nr. 

A43001309; 

ņemot vērā, ka 2009. gada 2. oktobrī SIA “Vērsis RO” pilnvarotā 

pārstāve izteica lūgumu izvērtēt administratīvā līguma slēgšanas 

iespēju lietā Nr. A43001309; 



apzinoties iespējamo tiesvedības ilgumu un ar tiesvedību saistītas 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 apzināšanās un 

atzīšana no tirgus dalībnieka puses, ir sasniegts; 

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

Administratīvā procesa likumu 282. panta 7. punktu, Konkurences 

likuma 27
3
. pantu un Konkurences padomes 2009. gada 26. novembra 

lēmumu (prot. Nr. 47, 5.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk -

Līgums). 

l.Līguma priekšmets 

Šī Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana ar SIA “Vērsis RO” 

Administratīvās apgabaltiesas lietā Nr. A43001309 saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem. 

2. Pušu saistības 

2.1. SIA “Vērsis RO”, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka apzinās un atzīst, ka, 

atbilstoši Konkurences padomes Lēmumā konstatētajam, 2005. gadā laika 

posmā no 17.02.2005. līdz 23.02.2005., piedaloties cenu aptaujā Nr. 2005/09, no 

12.07.2005. līdz 19.07.2005., piedaloties cenu aptaujā Nr. 2005/33, no 

12.07.2005. līdz 19.07.2005., piedaloties cenu aptaujā Nr. 2005/32, no 23.02.2005. 

līdz 03.03.2005., piedaloties cenu aptaujā Nr. 2005/12 un 2006. gadā laika 

posmā no 11.01.2006. līdz 19.01.2006., piedaloties cenu aptaujā Nr. 2006/1, 

Nr. 2006/2, Nr. 2006/3, veikusi aizliegtas darbības, kas izpaudās kā tirgus 

dalībnieku saskaņotas darbības, kuru ietvaros tika saskaņota tirgus dalībnieku 

dalība un tās noteikumi minētajās cenu aptaujās, tādējādi izdarot Konkurences 

likuma 11. panta pirmās daļas 5. punkta pārkāpumu; 

2.2. SIA “Vērsis RO”, parakstot šo Līgumu, apņemas: 

2.2.1. 5 (piecu) dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas iesniegt 

Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par tiesvedības ar SIA “Vērsis RO” 

izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A43001309, pamatojoties uz 

Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punktu un šī Līguma 

noteikumiem; 



2.2.2. Naudas summu LVL 7 962,06 (septiņi tūkstoši deviņi simti 

sešdesmit divi lati seši santīmi), no šī Līguma 2.3. punktā norādītā 

samazinātā naudas soda 5 (piecu) dienu laikā pēc Administratīvās 

apgabaltiesas lēmuma pieņemšanas par tiesvedības izbeigšanu ieskaitīt 

valsts budžetā (Valsts kasē reģ. Nr. 90000050138, konta Nr. 

LV93TREL1060001010900, kods TRELLV22), norādot šī Līguma datumu 

un numuru un paziņot Konkurences padomei par naudas soda samaksu, 

iesniedzot maksājuma kvīts kopiju; 

2.2.3. Naudas summu LVL 7 962,06 (septiņi tūkstoši deviņi simti 

sešdesmit divi lati seši santīmi), no šī Līguma 2.3. punktā norādītā 

samazinātā naudas soda gada laikā no dienas par Administratīvās 

apgabaltiesas lēmuma pieņemšanas par tiesvedības izbeigšanu ieskaitīt 

valsts budžetā (Valsts kasē reģ. Nr. 90000050138, konta Nr. 

LV93TREL1060001010900, kods TRELLV22), norādot šī Līguma datumu 

un numuru un paziņot Konkurences padomei par naudas soda samaksu, 

iesniedzot maksājuma kvīts kopiju. 

2.3. Konkurences padome, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka SIA “Vērsis 

RO” saskaņā ar Lēmuma nolemjošās daļas 3. punktu uzliktais naudas sods 

LVL 22 748,74 (divdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit astoņu lati 

septiņdesmit četru santīmi) ir samazināts līdz LVL 15 924,12 (piecpadsmit 

tūkstoši deviņi simti divdesmit četri lati divpadsmit santīmi).  

3. Noslēguma noteikumi 

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

3.2. Ja kāda no Pusēm Līgumu pienācīgi nepilda, vai 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 

Administratīvajai apgabaltiesai. 

Pielikumā: Konkurences padomes 2009. gada 26. novembra sēdes 

protokola Nr. 47, 5.§ izraksts uz 1 lapas. 

PUŠU PARAKSTI: 

Konkurences padomes SIA “Vērsis Ro” 

priekšsēdētāja valdes locekle 

IevaJaunzeme Silvija Puga 

 


