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LĒMUMS 

Rīgā 

2013.gada 18.jūlijā Nr.E03-PTU-K76-9 

Par administratīvā soda uzlikšanu  

Par Reklāmas likuma 3.panta pirmajā daļā noteiktā likumīguma pārkāpumu, 

par kuru sods paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.¹³ 

panta otrajā daļā 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktores vietniece Kristīne Riekstiņa,  

 

piedaloties sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BALTCOM TV” 

juridiskā adrese: Vecpilsētas iela 19, Rīga, LV-1050 

reģistrācijas numurs: 40003005264 

kuru pārstāv pilnvarotās personas: 

[..] 

 

izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu, konstatēja un secināja: 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), pamatojoties uz 

personas iesniegumu un Reklāmas likuma 14.panta pirmo daļu, ir izvērtējis SIA 

„BALTCOM TV” (turpmāk – Sabiedrība) sniegtās reklāmas atbilstību reklāmu 

reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

Izvērtēšanas gaitā PTAC ir konstatējis turpmāk norādīto: 

[1] PTAC konstatēja, ka turpmāk redzamā reklāma ir tikusi izplatīta bukletu 

veidā, kā arī Sabiedrības interneta vietnē www.baltcom.lv (turpmāk – Vietne) 

(turpmāk – Reklāma1): 
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Tāpat Sabiedrība Vietnē bija izvietojusi šādu reklāmu (turpmāk – Reklāma2) 

(Reklāma1 un Reklāma2 turpmāk kopā – Reklāmas): 

 

[2] Lai pilnīgi un vispusīgi izvērtētu Sabiedrības sniegto Reklāmu atbilstību 

Reklāmas likuma 3.panta pirmās daļas noteikumiem kontekstā ar Reklāmas likuma 

4.panta otrās daļas 1.punktā noteikto, PTAC 2013.gada 3.maijā vēstulē Nr.3.2.-

1/3207-K-76 lūdza Tiesībsarga birojam – kompetentajai iestādei – sniegt viedokli, vai 

Reklāmās ir pausta diskriminācija pret cilvēku. 

[3] 2013.gada 27.maijā PTAC saņēma Tiesībsarga biroja 2013.gada 23.maija 

vēstuli Nr.6-1/1077 (turpmāk – Vēstule), kurā sniegts turpmāk redzamais viedoklis: 
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[4] 2013.gada 6.jūnijā, konstatējot, ka Sabiedrības sniegtās Reklāmas ir 

diskriminējošas – cilvēka cieņu aizskarošas, un ir pārkāptas morāles, ētikas normas, 

PTAC pieņēma lēmumu par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā. 

[5] 2013.gada 12.jūnijā PTAC nosūtīja Sabiedrībai vēstuli Nr.3.2.-1/4239-K-76 

Par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā, informācijas sniegšanu un 

uzaicinājumu uz lietas izskatīšanu, kurā Sabiedrība tika informēta par PTAC 

konstatētajiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, pārkāpumu, administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanas laiku un vietu, kā arī par tiesībām izteikt viedokli un 

argumentus konkrētajā administratīvajā lietā. Vienlaikus PTAC, pamatojoties uz 

Reklāmas likuma 15.panta pirmo daļu, pieprasīja Sabiedrībai līdz 2013.gada 1.jūlijam 

sniegt PTAC rakstisku informāciju par Reklāmu izplatīšanas vietām, laika periodiem 

un izplatīšanas apjomiem. 

[6] 2013.gada 27.jūnijā PTAC saņēma Sabiedrības 2013.gada 25.jūnija 

iesniegumu Nr.KS13/Nr292, kurā izteikts lūgums pagarināt informācijas un viedokļa 

sniegšanas administratīvajā lietā termiņu līdz 2013.gada 12.jūlijam, kā arī pārcelt 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu. 

[7] 2013.gada 2.jūlijā PTAC nosūtīja Sabiedrībai vēstuli Nr.3.2.-1/4709-K-76 

„Par procesuālā termiņa pagarināšanu un administratīvā pārkāpuma lietas 

izskatīšanas laika maiņu”, kurā norādīja, ka PTAC, ņemot vērā Sabiedrības lūgumu, 

saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 47.panta pirmo daļu un Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 260.panta otro daļu un 

270.panta otro daļu ir nolēmis pagarināt informācijas un viedokļa sniegšanas 

administratīvajā lietā termiņu līdz 2013.gada 12.jūlijam un atlikt administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanu, un paziņoja, ka administratīvā pārkāpuma lietas par 

Sabiedrības sniegtajām Reklāmām izskatīšana notiks 2013.gada 18.jūlijā. 
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[8] 2013.gada 17.jūlijā PTAC saņēma Sabiedrības 2013.gada 11.jūlija vēstuli 

Nr.124, kurā norādīts turpmāk redzamais: 
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Papildus Sabiedrība norādīja, ka Reklāmas tika izplatītas laika periodā no 

2013.gada 15.aprīļa līdz 2013.gada 31.maijam turpmāk minētajos veidos: 

 [..] reklāmas lapiņas (flaijeri) – tiešais pasts (neadresēts); 

 radio reklāma – [..] –, kopējais izvietojumu skaits [..] reizes; 

 lifti – laika periodā no 2013.gada 13.maija līdz 2013.gada 27.maijam [..]; 

 Reklāmas plakāti kāpņu telpās – no 2013.gada 29.aprīļa līdz 2013.gada 

19.maijam, stendu skaits [..], kas izvietoti [..]; 

 Reklāmu baneri interneta vietnē [..] no 2013.gada 16.maija līdz 2013.gada 

31.maijam.  

[9] 2013.gada 18.jūlijā Sabiedrības pārstāvji ieradās uz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanu, atsaucās uz rakstveida paskaidrojumā minēto, neatzina 

izdarīto pārkāpumu un iesniedza Sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Papildus 

Sabiedrības pārstāvji paskaidroja, ka interneta vietnē [..] izplatītie Reklāmu baneri tika 

sniegti tādā pašā formātā, kā Vietnē izvietotās Reklāmas, savukārt radio sniegtajās 

reklāmās tika sniegta informācija par piedāvājumu, tekstuāli neatainojot Reklāmās 

izmantotos attēlus. 

Izvērtējot lietā esošos materiālus, PTAC secina turpmāk minēto: 

Reklāmas likuma 1.pants nosaka, ka „reklāma ir ar saimniecisko vai 

profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai 

pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, 

tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem”. Sabiedrības izplatītās 

Reklāmas atbilst reklāmas jēdzienam minētā likuma izpratnē, jo nepārprotami veicina 

Sabiedrības sniegto pakalpojumu popularitāti un pieprasījumu pēc tiem. 

Reklāmas likuma 10.panta pirmā daļa nosaka, ka „reklāmas devējs ir persona, 

kura nolūkā gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo un izplata reklāmu vai 

kuras uzdevumā un interesēs cita persona izgatavo vai izplata reklāmu”. PTAC 

secina, ka Sabiedrība atbilst Reklāmu devēja statusam Reklāmas likuma 10.panta 

pirmās daļas izpratnē. 

Reklāmas likuma 3.panta pirmā daļa nosaka, ka „reklāmai jābūt likumīgai, 

patiesai un objektīvai, tā veidojama saskaņā ar godprātīgu reklāmas praksi. Reklāma 

nedrīkst mazināt sabiedrības uzticēšanos reklāmai, un tai jāatbilst godīgas 

konkurences principiem”. Savukārt Reklāmas likuma 3.panta otrā daļa paredz, ka 

„reklāmā atļauts iekļaut tikai tādus paziņojumus vai vizuālos attēlus, kas nepārkāpj 

ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas”. Turklāt Reklāmas 

likuma 4.panta otrās daļas 1.punktā ir noteikts, ka „reklāmā aizliegts paust 

diskrimināciju pret cilvēku viņa rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, 

politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa 

vai citu apstākļu dēļ”. Līdz ar to Reklāmas likums nosaka diskriminācijas aizliegumu 

reklāmās, tajā skaitā pret cilvēku viņa dzimuma un citu apstākļu dēļ, kā arī nepieļauj 

tādu paziņojumu un vizuālo attēlu izmantošanu, kas pārkāpj ētikas, morāles, tikumības 

un pieklājības normas. 

No Tiesībsarga biroja Vēstules izriet, ka kā diskriminēšanas apstāklis var kalpot 

subjektīvais kritērijs – personas aizskaršana. Diskriminācija veidojas arī gadījumos, 

kad persona diskriminēšanas faktu izjutusi subjektīvi, ja diskriminēšanas fakts ir 

saistāms ar normatīvajos aktos noteikto regulējumu, konkrētajā gadījumā Reklāmas 

likuma 3.panta pirmo un otro daļu, kā arī 4.panta otrās daļas 1.punktu. 
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Reklāmu centrālā ideja ir uzsvars, kas vērsts uz viena dzimuma pārstāvja izvēli 

starp pretējā dzimuma pārstāvjiem, aicinājums izvēlēties abus pretējā dzimuma 

pārstāvjus.  

Reklāmas, ņemot vērā tajās ietverto paziņojumu un attēlus, abu dzimumu 

pārstāvji, atkarībā no attēlotās situācijas, var uztvert kā aizskarošas no morāles un 

ētikas viedokļa, un šādu paziņojumu un vizuālo attēlu iekļaušana reklāmās nav atļauta 

saskaņā ar  Reklāmas likuma 3.panta otrajā daļā noteikto.  

Savukārt Vietnē izvietotajās Reklāmās informācijas izvietojums, uzsvars uz 

pretējā dzimuma pārstāvjiem, teksts „Vai ar vienu tiešām pietiek?” un cena var radīt 

asociāciju ar sieviešu un vīriešu tirdzniecību, uztverot personas kā preci, jo Vietnē 

sniegtajās Reklāmās informācija nav pietiekami nodalīta un skaidrojoša.  

Tāpat Vēstulē skaidrots, ka komersantiem ir tiesības brīvi piedāvāt savas preces 

un pakalpojumus, izmantot publisko telpu un informācijas nesējus, ievērojot 

normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. Tomēr normatīvie akti ierobežo vārda 

brīvību, lai aizsargātu personas tiesības saglabāt cieņu. Konkrētajā gadījumā leģitīmais 

ierobežojums vārda brīvības izpausmes formai izriet no Reklāmās centrālās sniegtās 

informācijas – vizuālais attēls un teksts „Vai ar vienu tiešām pietiek?”, kuru patērētājs 

var vērtēt kā viņa cieņu aizskarošu. 

Izvērtējot Vēstulē minēto, secināms, ka Reklāmās ir pausta diskriminācija, 

aizskarot cilvēka cieņu, kas ir aizliegts ar Reklāmas likuma 4.panta otrās daļas 

1.punktā noteikto. 

Turklāt saskaņā ar Administratīvās rajona tiesas norādīto ētikas, humānisma, 

morāles, tikumības un pieklājības normas ir sociālās normas, tas ir, relatīvi konkrēti un 

loģiski pilnīgi pamatatzinumi, noteikumi, paraugi, ar kuru palīdzību tiek regulētas 

attiecības individuālo un kolektīvo subjektu starpā. Kā zināms, ētika (no grieķu: 

tikums, raksturs, paradums, paraža) ir filozofiska mācība par morāli un tikumību. 

Tātad tās priekšmets ir morāle un tikumība. Ētikas, humānisma, morāles un tikumības 

normas nosaka sabiedrībā pieņemtos priekšstatus par to, kādu uzvedību un rīcību 

sabiedrība uzskata par pieņemamu, saprātīgu un labu. Pieklājības normas ir sabiedrībā 

vispārpieņemti uzvedības noteikumi1. 

Reklāmas pasniegšanas veids – attēlotā situācija, noformējums un pievienotais 

teksts „Vai ar vienu tiešām pietiek?” – rada asociāciju, ka attiecīgā dzimuma pārstāvis 

apsver domu izvēlēties vienlaikus vienu vai vairākus pretējā dzimuma pārstāvjus, 

tādējādi radot priekšstatu, ka šāda rīcība – izvēlēties vairākus pretējā dzimuma 

pārstāvjus –, ir morāles, ētikas un tikumības norma, veidojot attiecības starp dažādiem 

dzimumiem. Ņemot vērā, ka Reklāmas tiek adresētas plašai sabiedrības daļai, tajā 

skaitā jauniešiem, nav pieļaujama šādu Reklāmu sniegšana/izplatīšana.    

Attiecībā uz Sabiedrības piezīmi, ka saskaņā ar PTAC rekomendācijām 

Reklāmas tika papildinātas ar norādi „Attēlam ir ilustratīva nozīme, tam nav sakara ar 

piedāvājuma izvēli”, PTAC norāda, ka nav sniedzis šādas rekomendācijas Sabiedrībai 

un nav apgalvojis, ka Reklāmas atbildīs normatīvo aktu prasībām, ja tajās tiks ievietota 

iepriekš minētā norāde. Vienlaikus norādām, ka šādas norādes izmantošana nenovērš 

sākotnēji radīto iespaidu par Reklāmu veidu un saturu. 

Ņemot vērā minēto, PTAC secina, ka Sabiedrība nav ievērojusi likumīguma 

prasību – pārkāpusi morāles, ētikas un tikumības normas, paudusi diskrimināciju –, 

tādējādi  sniedzot normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Reklāmas. 

                                                 
1 Administratīvās rajona tiesas 2006.gada 10.februāra spriedums, Lieta Nr. A42257405, A830-06/14. 
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Saskaņā ar Reklāmas likuma 10.panta trešo daļu „reklāmas devējs ir tiesīgs 

izgatavot, pasūtīt, izplatīt vai nodot izplatīšanai reklāmu, kas nav pretrunā ar šo 

likumu un citiem normatīvajiem aktiem”. Savukārt Reklāmas likuma 10.panta otrā daļa 

nosaka, ka „reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas saturu”.  

Tā kā, ievērojot visu iepriekš minēto, secināms, ka Sabiedrība ir izplatījusi 

normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Reklāmas, konstatējams, ka Sabiedrība ir 

izdarījusi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 166.13panta 

otrajā daļā – „Par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai 

izplatīšanu” – noteikto administratīvo pārkāpumu. 

Reklāmas likuma 15.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka, „ja reklāma neatbilst 

normatīvo aktu prasībām, Uzraudzības iestāde ir tiesīga pieņemt vienu vai vairākus 

lēmumus, ar kuriem: 1) uzdod reklāmas devējam sniegt reklāmā, preču marķējumā vai 

citādā veidā papildu informāciju, kas ir būtiska no personu aizsardzības vai 

saimnieciskās darbības veicēju, vai profesionālās darbības veicēju likumīgo tiesību 

viedokļa; 2) pieprasa izslēgt no reklāmas atsevišķus elementus (informāciju, vizuālos 

attēlus, skaņu vai citus speciālos efektus); 3) aizliedz izplatīt reklāmu; 4) pieprasa 

atsaukt reklāmu; 5) piemēro administratīvo sodu likumā noteiktajā kārtībā; 6) uzdod 

reklāmas devējam vai reklāmas izplatītājam izbeigt pārkāpumu un nosaka termiņu 

pārkāpuma izbeigšanai”. 

Izvērtējot lietderības apsvērumus, proti, to, ar kāda veida lēmumu konkrētajā 

situācijā tiktu panākta vispārēja augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzība ne tikai 

šobrīd, bet arī nākotnē, PTAC secina, ka nav lietderīgi pieņemt kādu no Reklāmas 

likuma 15.panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. un 6.punktā paredzētajiem lēmumiem, bet, 

ņemot vērā Reklāmu izplatīšanas apjomu, to, ka Reklāmu izplatīšana jau ir notikusi, 

patērētāji ir saņēmuši normatīvajiem aktiem neatbilstošu reklāmu un Sabiedrība 

saskaņā ar LAPK 9.pantu ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu, PTAC secina, ka 

saskaņā ar Reklāmas likuma 15.panta ceturtās daļas 5.punktu Sabiedrībai būtu 

piemērojams ietekmēšanas līdzeklis par administratīvo pārkāpumu, uzliekot 

administratīvo sodu. 

PTAC ieskatā ar administratīvā soda palīdzību Sabiedrība tiks motivēta savā 

turpmākajā komercdarbībā nepieļaut atkārtotu iepriekš minētā pārkāpuma izdarīšanu. 

Arī LAPK 1.panta pirmā daļa nosaka, ka „administratīvo pārkāpumu likumdošanas 

uzdevums ir aizsargāt sabiedrisko iekārtu, īpašumu, pilsoņu sociāli ekonomiskās, 

politiskās un personiskās tiesības un brīvības, kā arī komersantu, iestāžu un 

organizāciju tiesības un likumīgās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, valsts un 

sabiedrisko kārtību, nostiprināt likumību, novērst tiesību pārkāpumus, audzināt 

pilsoņus likumu precīzas un stingras ievērošanas garā, ieaudzināt viņos cieņas pilnu 

attieksmi pret citu pilsoņu tiesībām, godu un pašcieņu, pret sadzīves noteikumiem, 

apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā”, un 

juridiskajā literatūrā pausts viedoklis, „ka soda kā piespiedu līdzekļa speciālās 

prevencijas uzdevums ir panākt, lai administratīvā akta adresāts neizdarītu jaunus 

prettiesiskus nodarījumus. Soda ģenerālās prevencijas uzdevums ir panākt, lai tos 

neizdarītu citas personas. (Māris Baltais. Iestādes rīcības brīvība un lietderības 

apsvērumi. Jurista Vārds, Nr.18(373), 17.05.2005.)”. Vienlaikus PTAC ņem vērā, ka 

saskaņā ar LAPK 22.pantu „administratīvā soda piemērošanas mērķis ir arī audzināt 

personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, lai tā ievērotu likumus”.  

Ņemot vērā, ka ir izdarīts administratīvais pārkāpums, lietā nepastāv apstākļi, 

kas varētu būt par pamatu lietvedības izbeigšanai (LAPK 239.pants), lietā nepastāv 



 12 

apstākļi, lai nepiemērotu administratīvo sodu, kā arī konstatētais pārkāpums nav 

uzskatāms par maznozīmīgu un tādēļ Sabiedrība konkrētajā gadījumā nav atbrīvojama 

no administratīvās atbildības (LAPK 21.pants), un tā iemesla dēļ, lai atturētu pārkāpēju 

un citus tirgus dalībniekus no administratīvo pārkāpumu izdarīšanas, kā arī šādu 

pārkāpumu atkārtošanās, nepieciešams Sabiedrībai piemērot administratīvo sodu. 

Kā jau iepriekš konstatēts, Sabiedrība ir sniegusi normatīvajiem aktiem 

neatbilstošas Reklāmas, tādējādi pārkāpjot Reklāmas likuma 3.panta pirmajā daļā 

noteikto, un līdz ar to Sabiedrība tiek saukta pie administratīvās atbildības par 

administratīvo pārkāpumu, par kuru administratīvais sods ir paredzēts LAPK 166.13 

panta otrajā daļā – „par normatīvo aktu prasībām neatbilstošas reklāmas sniegšanu 

vai izplatīšanu”. 

LAPK 32.panta pirmā daļa nosaka, ka sodu par administratīvo pārkāpumu 

uzliek ietvaros, ko nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto 

pārkāpumu, stingrā saskaņā ar šo kodeksu un citiem aktiem par administratīvajiem 

pārkāpumiem. Saskaņā ar LAPK 166.13 panta otro daļu „Par normatīvo aktu prasībām 

neatbilstošas reklāmas sniegšanu vai izplatīšanu —  

uzliek naudas sodu juridiskajām personām — no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem.” 

Lemjot par naudas soda piemērošanu, PTAC ņem vērā LAPK 32.panta otro 

daļu, kas nosaka, ka, „uzliekot sodu, ņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturu, pārkāpēja 

personību, viņa vainas pakāpi, mantisko stāvokli, atbildību mīkstinošos un 

pastiprinošos apstākļus”. 

Izvērtējot administratīvā pārkāpuma lietas materiālus, PTAC nav konstatējis 

apstākļus, kas saskaņā ar LAPK 34.pantu pastiprina atbildību par administratīvo 

pārkāpumu, kā arī nav konstatējis apstākļus, kas saskaņā ar LAPK 33.panta trešo daļu 

uzskatāmi par atbildību mīkstinošiem apstākļiem. 

Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, izdarītā pārkāpuma raksturu, proti, 

patērētājiem sniegtas normatīvajiem aktiem neatbilstošas Reklāmas, īstenošanas veidu, 

atbildību pastiprinošo un mīkstinošu apstākļu neesamību, mantisko stāvokli, kā arī 

Reklāmu izplatīšanas apjomu, PTAC uzskata, ka par normatīvajiem aktiem 

neatbilstošu Reklāmu sniegšanu Sabiedrībai ir uzliekams naudas sods Ls 1600,00 

apmērā, kas ir uzskatāms par samērīgu naudas sodu, ņemot vērā izdarīto pārkāpumu, 

Reklāmu iespējamo negatīvo ietekmi uz sabiedrību (patērētājiem), kā arī, lai motivētu 

Sabiedrību turpmāk šādu pārkāpumu nepieļaut. 

Izvērtējot lietas materiālus un izskatīšanā konstatētos apstākļus, pamatojoties uz 

LAPK 9.panta pirmo daļu, 14.1 pantu, 23.panta pirmās daļas 2.punktu, 32.panta pirmo 

un otro daļu, 166.13 panta otro daļu, 215.4 pantu, 274.pantu, 275.panta pirmās daļas 

1.punktu, Reklāmas likuma 1.pantu, 3.panta pirmo un otro daļu, 4.panta otrās daļas 

1.punktu, 10.panta pirmo un trešo daļu, 15.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

n o l e m t s: 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „BALTCOM TV” 

juridiskā adrese: Vecpilsētas iela 19, Rīga, LV-1050 

reģistrācijas numurs: 40003005264  

uzlikt naudas sodu Ls 1600,00 (viens tūkstotis seši simti) apmērā. 

 

Pieņemto lēmumu SIA „BALTCOM TV” ir tiesības pārsūdzēt likumā 

paredzētajā kārtībā. Saskaņā ar PTAL 25.panta (101) daļu, LAPK 238.pantu, 288.panta 

pirmo un otro daļu un 289.panta pirmo daļu, uzraudzības iestādes lēmumu var 
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pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc juridiskās personas juridiskās adreses Latvijā 10 

darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot Rīgas pilsētas Centra 

rajona tiesai, Abrenes ielā 3, Rīgā adresētu sūdzību PTAC, Krišjāņa Valdemāra ielā 

157, Rīgā. Vienlaikus PTAC informē, ka no 2013.gada 5.augusta PTAC juridiskā un 

faktiskā adrese būs Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010. 

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu uzskatāms, ka šis lēmums ir 

paziņots adresātam septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. 

 

Naudas sods jāsamaksā ar pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā norādot: 

Saņēmējs: Valsts kase   Reģistrācijas numurs 90000050138 

Saņēmēja iestāde:  Valsts kase   BIC kods TRELLV22 

Konts (IBAN)  LV12TREL1060121019400 

Maksājuma mērķis:  Lēmums Nr.E03-PTU-K76-9 

Pieņemšanas datums: 2013.gada 18.jūlijs 

 

Naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc dienas, kad saņemts lēmums. 

Direktora vietā –  

direktora vietniece                    (personiskais paraksts)                             K.Riekstiņa             

 

 

IZRAKSTS PAREIZS 


