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Administratīvais līgums Nr. 4 

par 

tiesiskā strīda izbeigšanu administratīvajā lietā Nr.A43013112 

 

 

2013.gada 17.oktobrī          Rīgā 

 

Konkurences padome, kuras vārdā uz Konkurences likuma un Konkurences padomes 

priekšsēdētājas Skaidrītes Ābramas 2013.gada 15.oktobra rīkojuma Nr.46p pamata rīkojas 

priekšsēdētājas pienākumu izpildītājs Dzintars Striks, no vienas puses,  

 

un  

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Auto Īle un Herbst”, reģistrēta Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003154561, juridiskā adrese: Mālpils iela 1, 

Sigulda, Siguldas nov., LV –2150, kuras vārdā uz pilnvaras (09.05.2013. pilnvara 

Nr.09052013/1) pamata rīkojas tās pilnvarotā pārstāve, zvērināta advokāte Ieva Azanda, no 

otras puses,  

 

turpmāk katra atsevišķi saukta par „Pusi”, bet abas kopā - par „Pusēm”,  

 

ņemot vērā, ka 2012.gada 22.maijā Konkurences padome pieņēma lēmumu Nr.44 (Prot. Nr. 26, 

2.§) Par lietas neierosināšanu. Par SIA „Auto Īle un Herbst” 22.03.2012. iesniegumu (turpmāk – 

Lēmums); 

 

ņemot vērā, ka 2012.gada 27.jūnijā, pamatojoties uz SIA „Auto Īle un Herbst” pieteikumu par 

Lēmuma atcelšanu, Administratīvajā apgabaltiesā ierosināta tiesvedība administratīvajā lietā 

Nr.A43013112; 

 

ņemot vērā, ka tiesvedības administratīvajā lietā Nr.A43013112 ietvaros netiek vērtēts jautājums 

par civiltiesisko strīdu atrisināšanu, t.i., līguma uzteikuma tiesiskumu, kā arī zaudējumu atlīdzības 

piedziņu par prettiesisku līguma uzteikumu; 

 

ņemot vērā, ka šobrīd Rīgas apgabaltiesā ir ierosināta tiesvedība civillietā Nr.C30600012 pēc SIA 

„Auto Īle un Herbst” prasības pieteikuma par SE „Moller Baltic Import” darbībām, kuras ietvaros 

tiek vērtēts jautājums par sadarbības līguma izpildi, negodīgas konkurences aizlieguma 

pārkāpumu atzīšanu un zaudējumu atlīdzību, un kuras ietvaros Konkurences padome tika 

pieaicināta atzinuma došanai; 

 

lai veicinātu administratīvā procesa efektivitāti, procesuālo ekonomiju un atrisinātu pastāvošo 

tiesisko strīdu ar konkrētai situācijai piemērotākajiem tiesiskajiem līdzekļiem un,  

 

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

63.¹ pantu, 282.panta 7.punktu, Konkurences likuma 5., 27.³ pantu un Konkurences padomes 

2013.gada 17.oktobra lēmumu (Prot. Nr. 52, 2.§), noslēdz šādu administratīvo līgumu (turpmāk – 

Līgums). 

 

1.Līguma priekšmets 

 

Šī Līguma priekšmets ir tiesiskā strīda izbeigšana starp Konkurences padomi un SIA „Auto Īle un 

Herbst” Administratīvās apgabaltiesas lietā Nr.A43013112 saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 
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2. Pušu saistības 

 

2.1. SIA „Auto Īle un Herbst”, parakstot šo Līgumu apņemas līdz 18.10.2013. iesniegt 

Administratīvajā apgabaltiesā pieteikumu par tiesvedības izbeigšanu administratīvajā lietā 

Nr.A43013112, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 282.panta 7.punktu un šī Līguma 

noteikumiem.  

 

3. Noslēguma noteikumi 

 

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

 

3.2. Ja rodas ar šī Līguma izpildi saistīti strīdi, tie risināmi Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā. 

 

3.3. Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām trīs eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei 

un viens eksemplārs - iesniegšanai Administratīvajā apgabaltiesā. 

 

Pielikumā:  

1) Konkurences padomes 2013.gada 17.oktobra sēdes protokola (Nr. 52, 2.§) izraksts uz 1 lapas; 

2) SIA „Auto Īle un Herbst” 09.05.2013. pilnvaras Nr.09052013/1 kopija uz 2 lapām. 

 

PUŠU PARAKSTI 

 

 

Konkurences padomes priekšsēdētājas 

pienākumu izpildītājs Dzintars Striks 

 SIA „Auto Īle un Herbst” vārdā, 

pilnvarotā pārstāve, zvērināta advokāte   

Ieva Azanda 

 

_______________________________ 

 

 

 _________________________________ 


