
Administratīvais līgums Nr.AL-4-4/2 

 

 

Par tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.p/15/7.2.19./2 

 

 

2017.gada 15.augustā                   Rīgā 

 

 

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

p.i. Jānis Račko, no vienas puses, 

 

un 

 

SIA “Krūza”, reģistrācijas Nr.50003248661, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-7–21, 

Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., kuru pārstāv valdes loceklis Jurijs Sasko, no otras puses, 

 

turpmāk kopā sauktas Puses,  

 

 

ņemot vērā, ka 2015.gada 23.aprīlī Konkurences padome (turpmāk – KP) ierosināja lietu 

Nr.p/15/7.2.19./2 par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā aizlieguma 

pārkāpumu būvmateriālu izplatīšanas tirgū, un SIA “Krūza” (turpmāk – Krūza) ir šīs lietas 

dalībniece; 

 

ņemot vērā, ka KP ir pabeigusi lietas Nr.p/15/7.2.19./2 izpēti un 2017.gada 17.martā nosūtījusi 

Krūza vēstuli Nr.5-3/338 “Paziņojums par Konkurences padomes lēmuma pieņemšanai 

nepieciešamo faktu konstatēšanu un par uzaicinājumu iepazīties ar lietā Nr.p/15/7.2.19./2 

esošajiem pierādījumiem un viedokļa izteikšanu” (turpmāk – Paziņojums); 

 

ņemot vērā, ka KP Paziņojumā norādītajās Krūza darbībās konstatējamas Konkurences likuma 

11.panta pirmajā daļā noteiktā pārkāpuma pazīmes, kas liecina par: 

(a) SIA “Knauf” (turpmāk – Knauf) vertikālu vienošanos ar Krūza par minimālās 

tālākpārdošanas cenas/ cenu līmeņa noteikšanu Knauf ražotajām precēm (no 

2006.gada līdz 2007.gadam un no 2009.gada līdz 2014.gadam) un 

(b) horizontālu vienošanos starp Krūza un citiem mazumtirgotājiem par minimālo 

tālākpārdošanas cenu līmeņa uzturēšanu Knauf ražotajām precēm (no 2009.gada 

līdz 2014.gadam); 

 

ņemot vērā, ka Pušu starpā pastāv strīds lietā Nr.p/15/7.2.19./2; 

 

ņemot vērā lietas Nr.p/15/7.2.19./2 ievērojamo apjomu un sarežģītību; 

 

apzinoties iespējamās tiesvedības ilgumu un ar tiesvedību saistītās izmaksas; 

 

ņemot vērā, ka Krūza ir lūgusi KP izvērtēt iespēju noslēgt administratīvo līgumu lietā 

Nr.p/15/7.2.19./2; 

 

ņemot vērā, ka administratīvo līgumu iespējams slēgt, lai izbeigtu tiesisku strīdu ne vien tiesas 

procesa ietvaros, bet jebkurā administratīvā procesa stadijā; 
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lai veicinātu administratīvā procesa efektivitāti, procesuālo ekonomiju un atrisinātu tiesisko 

strīdu lietā Nr.p/15/7.2.19./2 ar konkrētai situācijai piemērotākajiem tiesiskajiem līdzekļiem un, 

ņemot vērā, ka, noslēdzot administratīvo līgumu, primārais KP mērķis – KP Paziņojumā 

konstatētu pārkāpuma pazīmju novēršana, nepieļaušana un individuālās un ģenerālās 

prevencijas nodrošināšana, ir sasniegts; 

 

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 79.86.pantu, Administratīvā procesa likuma 

63.1 pantu un 282.panta 7.punktu, Konkurences likuma 5. un 27.3 pantu un KP 2017.gada 

10.augusta lēmumu (protokola Nr. 41, 2.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – 

Līgums). 

 

 

1.  LĪGUMA PRIEKŠMETS  

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

puses lietā Nr.p/15/7.2.19./2 saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

 

 
2.  PUŠU SAISTĪBAS  

 

2.1. Līgums attiecībā uz Krūza lietā Nr.p/15/7.2.19./2 aizstāj KP lēmumu, tādējādi attiecībā uz 

Krūza netiek pieņemts lēmums citādi kā vien par šā Līguma apstiprināšanu. 
 

2.2. Parakstot Līgumu, Krūza apliecina, ka tās darbībā nav KP Paziņojumā konstatēto 

Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktā pārkāpuma pazīmju un Konkurences 

likuma 11.panta pirmajā daļā noteiktais pārkāpums netiks pieļauts. 

 

2.3. Parakstot Līgumu, Puses vienojas, ka, ņemot vērā augstāk minētos apstākļus attiecībā uz 

lietu Nr.p/15/7.2.19./2, naudas sods Krūza nosakāms 104 949 euro apmērā. 

 

2.4. Parakstot Līgumu, Krūza apņemas samaksāt naudas sodu, kas noteikts Līguma 2.3. punktā, 

četros maksājumos līdz 30.11.2017., ievērojot šādu maksāšanas kārtību: 

 

Maksājuma termiņš Maksājuma apmērs  

30.08.2017. 34 983 euro 

30.09.2017. 23 322 euro 

30.10.2017. 23 322 euro 

30.11.2017. 23 322 euro 
 

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. 

 

 

3.  NOSLĒGUMA NOTEIKUMI  

 

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

 

3.2. Līguma 2.3.punktā noteiktā maksājuma kavējuma gadījumā Līgums tiks nodots piespiedu 

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

noteiktajā kārtībā. 

 

3.4. Līgums ir parakstīts 2 (divos) vienādos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

 

 

Pielikumā: 2017.gada 10.augusta KP sēdes protokols (Nr.41, 2.§), izraksts uz vienas lapas. 

 

 

 

PUŠU PARAKSTI:  

 

Konkurences padome  

Priekšsēdētāja p.i. J.Račko 

 

 

________________ 

 

SIA “Krūza” 

Valdes loceklis J.Sasko 

 

________________ 

 


