Administratīvais līgums Nr.1-AL
par tiesiskā strīda izbeigšanu

2015.gada 12.martā

Rīgā

Konkurences padome (KP), kuras vārdā uz Konkurences likuma (KL) 5.panta devītās daļas
4.punkta pamata rīkojas tās priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama, no vienas puses,
un
SIA “LUKoil Baltija R” (LUKoil), reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar
reģ.Nr.40003134777, juridiskā adrese: Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija, kuras vārdā
rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Ignas Jurkonis, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas
Puses,
ņemot vērā, ka 04.11.2014. LUKoil iesniedza KP vēstuli Nr.02/1648, kurā norādīja, ka
04.12.2010. tā ieguva de facto izšķirošu ietekmi SIA “Akselss” (Apvienošanās) un ar to brīdi
ir uzskatāmi par vienu tirgus dalībnieku KL 1.panta 9.punkta izpratnē;
ņemot vērā, ka 05.01.2015. LUKoil iesniedza KP pilnu ziņojumu par Apvienošanos, lūdzot
izsniegt KP atļauju par LUKoil izšķirošas ietekmes iegūšanu pār SIA “Akselss”, sākot ar
04.12.2010.;
ņemot vērā, ka LUKoil nav iesniedzis ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos pirms
Apvienošanās īstenošanas, par ko paredzēta atbildība saskaņā ar KL 17.panta pirmo daļu;
ņemot vērā, ka LUKoil 04.02.2015. vēstulē Nr.02/214 izteica KP piedāvājumu slēgt
administratīvo līgumu;
lai gan LUKoil neiesniedza ziņojumu pirms Apvienošanās īstenošanas, KP uzskata par
lietderīgu noteikt nauda sodu par periodu no 10.12.2013. līdz 05.01.2015. (kopā 391 diena),
kas konkrēto apstākļu ietvaros sasniegtu naudas soda preventīvo mērķi;
lai veicinātu administratīvā procesa efektivitāti, procesuālo ekonomiju, un atrisinātu
pastāvošo tiesisko strīdu ar konkrētai situācijai piemērotākajiem tiesiskajiem līdzekļiem bez
lietas ierosināšanas,
pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 79.-86.pantu, Administratīvā procesa
likuma 631.pantu un KP 12.03.2015. lēmumu (protokola Nr.12, 6.§), noslēdz šādu
administratīvo līgumu (Līgums).
1. Līguma priekšmets
Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana starp LUKoil un KP par LUKoil atbildību
saskaņā ar KL 17.panta pirmo daļu, īstenojot Apvienošanos pretēji KL 15.panta otrajai daļai,
saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2. Pušu saistības
2.1. LUKoil, ievērojot visu augstākminēto, atzīst, ka nav iesniegusi ziņojumu par
Apvienošanos pirms tās īstenošanas un ir izdarījusi Konkurences likuma 15.panta otrajā daļā
noteikto pārkāpumu.

2.2. LUKoil apņemas samaksāt naudas sodu EUR 104’397.00 (viens simts četri tūkstoši trīs
simti deviņdesmit septiņi euro un 00 centi) apmērā par KL 15.panta otrās daļas pārkāpumu,
īstenojot Apvienošanos bez ziņojum par tirgus dalībnieku apvienošanos iesniegšanas.
2.3. LUKoil, parakstot Līgumu, apņemas Līguma 2.2.punktā noteikto naudas sodu samaksāt
līdz 2015.gada 26.martam, maksājumu ieskaitot valsts budžetā (Valsts kasē
reģ.nr.90000050138, konta nr.LV78TREL1060001019900, kods TRELLV22), norādot
Līguma datumu un numuru, un paziņojot Konkurences padomei par samaksu, iesniedzot
maksājuma uzdevuma apliecinātu kopiju.
3. Noslēguma noteikumi
3.1. Līgums stājas spēkā, kad to ir parakstījušas Puses.
3.2. Līguma 2.3.punktā noteiktā maksājuma kavējuma gadījumā KP ir tiesības uzteikt Līguma
izpildi ar rakstveida paziņojumu, pēc kura nosūtīšanas Līgums zaudē spēku desmit darba
dienu laikā.
3.3. Ja rodas citi ar Līguma izpildi saistīti strīdi, tie risināmi Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
3.4. Līgums sastādīts uz divām lapaspusēm divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai
Pusei.
Pielikumā: KP 12.03.2015. sēdes protokola (Nr.12, 6.§) izraksts uz vienas lapas.
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