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[..] 

LĒMUMS 

patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā 

Rīgā 

04.01.2022. Nr. 2-pk 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) saņēma informāciju saistībā ar 

SIA "Civinity Solutions" (iepriekšējais nosaukums – SIA “CS KOMERCSERVISS”) (turpmāk 

– Sabiedrība) īstenoto komercpraksi par papildu pakalpojumu – maksu par rēķinu izrakstīšanu.  

 

[1] Ņemot vērā PTAC rīcībā esošo informāciju, PTAC konstatēja: 

[1.1] Sabiedrība 2020.gada sākuma mēnešos nosūtīja Sabiedrības apsaimniekoto māju 

dzīvokļu īpašniekiem “PAZIŅOJUMUS PAR TIEŠAJIEM NORĒĶINIEM” (turpmāk – 

Paziņojums), kuros norādīta šāda satura informācija:  

 

 

mailto:info@civinity.lv


2 
 

[1.2] No 2020.gada 1.marta Sabiedrība sāka pieprasīt no patērētājiem “Maksu par 

komunālo pakalpojumu rēķina izrakstīšanu” 3.38 EUR + PVN (kopā 4.09 EUR) apmērā, 

iekļaujot šo pozīciju izrakstītajos rēķinos blakus citiem apsaimniekošanas pakalpojumiem.  

 

 
 

[1.3] Par minētās pozīcijas iekļaušanu un pienākumu to apmaksāt starp līgumslēdzējām 

pusēm radās strīdi, jo patērētāju ieskatā noslēgtais līgums neparedz veikt minēto summu 

apmaksu. Par konkrētās pozīcijas neapmaksāšanu saskaņā ar patērētāju sniegto informāciju tika 

aprēķināts līgumsods.  

[1.4] Patērētājiem, ja rēķins netika pilnībā apmaksāts, tika sūtīts “Atgādinājums par 

parādsaistībām” (turpmāk – Atgādinājums), kurā norādīts, ka uz konkrētu datumu dzīvokļa 

īpašumam konstatētas parādsaistības par sniegtajiem pārvaldīšanas, komunālajiem un citiem 

pakalpojumiem. Atgādinājumā arī norādīts: “Pārvaldnieks aicina Jūs nekavējoties, bet ne vēlāk 

kā 3 (trīs) dienu laikā no šī e-pasta nosūtīšanas dienas, nokārtot savas parādsaistības, veicot 

maksājumu uz Pārvaldnieka bankas norēķinu kontu. Gadījumā, ja apmaksa netiks veikta, 

Pārvaldnieks veiks visas nepieciešamās parāda piedziņas darbības, tajā skaitā dati par Jūsu 

parāda saistībām var tikt ievietoti AS “Kredītinformācijas Birojs” datubāzē”.  

[1.5] Tāpat patērētājiem, kuri neapmaksāja  maksu par komunālo pakalpojumu rēķina 

izrakstīšanu, tika sūtīts “Pirmstiesas atgādinājums” (turpmāk – Pirmstiesas atgādinājums), kurā 

norādīta šāda satura informācija: “Vēršam Jūsu uzmanību, ka šis ir pirmstiesas atgādinājums, 

jo Jūs vēl joprojām neesat nokārtojis savas parādu saistības (..) EUR apmērā par dzīvokļa 

īpašumu (..), rēķina Nr. (..). Rūpējoties par mūsu savstarpēji patērēto laiku un dzīvojamās mājas 

kopējo maksātspējas reitingu, AICINĀM labprātīgi 3 (trīs) darba dienu laikā no šī e-pasta 

vēstules nosūtīšanas dienas: segt parādu vai sazināties, lai vienotos par parāda apmaksu pēc 

grafika. Gadījumā, ja norādītajā termiņā no Jums nesaņemsim apmaksu vai netiks noslēgta 

vienošanās, vērsīsimies ar prasību tiesā par parāda piedziņu, kas Jums radīs papildu izmaksas, 

t.sk., Jums nāksies segt parāda atgūšanas izdevumus, tiesāšanās izdevumus un aprēķinātos 

nokavējuma procentus līdz parāda pilnīgai apmaksai. Bez tam, pārvaldīšanas uzdevumu 

ietvaros, informēsim dzīvojamās mājas īpašniekus par atsevišķa dzīvojamās mājas īpašnieka 

darbību vai bezdarbību, kas skar vai var skart citu dzīvojamās mājas īpašnieku intereses”.  

[1.6] PTAC konstatēja, ka starp Sabiedrību un dzīvokļu īpašniekiem noslēgtie līgumi 

cita starpā paredz šāda satura noteikumus, proti, šādas sankcijas: a) nokavējuma procentus par 

līgumā paredzēto un ar līgumu pamatoto maksājumu savlaicīgu neveikšanu; b) līgumsodu par 

laikā neveiktajiem līgumā paredzētajiem maksājumiem; c) līgumsodu par kavējumu, ja rēķins 

netiks apmaksāts norādītajā termiņā.  

[1.7] Atbilstoši lietas izvērtēšanas gaitā no Sabiedrības saņemtajos paskaidrojumos 

norādītajam gadījumos, ja starp Sabiedrību un patērētāju pastāv strīds par maksājumu veikšanu, 

Sabiedrība ir veikusi sekojošas darbības: 1) ar klientiem, ar kuriem pastāv strīds par pozīciju 

“maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu”, Sabiedrība ir izanalizējusi datus par 

nokavējuma procentu un likumisko soda procentu aprēķinu 2020.gadā un tos dzēsusi, 
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atspoguļojot 2021.gada janvārī sagatavotajos rēķinos; 2) analizē datus, izslēdzot pozīciju par 

šīs maksas piemērošanu, lai netiktu veiktas parādu atgūšanas darbības; 3) ja klientam sistēmas 

kļūdas dēļ ir veikts nepamatots nokavējuma procentu un likumisko soda procentu aprēķins vai 

saistībā ar kopējā parāda summu ir nosūtīts paziņojums par parāda apmaksu, saskaņā ar klientu 

iesniegumu un pēc iespējas īsākā laikā sniedz klientam atbildi, dzēšot aprēķinātos procentus un 

izskaidrojot parāda veidošanās pamatu un apmēru.    

[1.8] Atbilstoši no patērētājiem saņemtajā informācijā norādītajam patērētājam 

2021.gada jūnijā saistībā ar strīdu par iepriekš minētās pozīcijas apmaksāšanu e-pastā cita 

starpā Sabiedrība ir norādījusi: “Papildus informējam, ka nokavējuma procenti no šīs summas 

netiek aprēķināti”.  

[1.9] 2021.gada augusta mēnesī PTAC saņēma informāciju no patērētāja par 

Sabiedrības komercpraksi un Sabiedrības 2021.gada 11.augustā sagatavoto brīdinājumu par 

neveiktajiem maksājumiem (turpmāk – Brīdinājums). Persona norāda, ka rēķinos tiek iekļauta 

maksa par rēķina izrakstīšanu, visi komunālie maksājumi ir apmaksāti, tomēr tiek sūtīts 

Brīdinājums ar šādu saturu:   

 
 

[2] Administratīvās lietas ietvaros PTAC:  

 

[2.1] Ņemot vērā PTAC kompetences ietvaros iepriekš veiktās darbības, kā arī 

2020.gada 28.jūlijā nosūtīto vēstuli Nr.3.1.-1/7006/L-156 (turpmāk – Aicinājums) AS 

“CIVINITY grupas uzņēmumiem Latvijā”, tostarp Sabiedrībai (kurā PTAC izteica aicinājumu 

īstenot godīgu komercpraksi), PTAC 2020.gada 25.augustā vēstulē Nr.3.1.-1/7993/L-225 

pieprasīja Sabiedrībai sniegt skaidrojumu saistībā ar tās komercpraksi attiecībā uz papildu 

maksu par rēķinu izrakstīšanu un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu aptaujas 

veidā, papildu maksu 4,06 EUR apmērā un līdzšinējo komercpraksi attiecībā uz PTAC 
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Aicinājumā norādīto.  

[2.2] 2020.gada 10.septembrī PTAC saņēma Sabiedrības 2020.gada 4.septembra vēstuli 

Nr.S03-CSK-2020/197, kurā Sabiedrība lūdza PTAC sniegt papildu informāciju saistībā ar 

pieprasījumu, kā arī pagarināt atbildes sniegšanas termiņu līdz 2020.gada 25.septembrim.  

[2.3] 2020.gada 17.septembrī PTAC nosūtīja Sabiedrībai vēstuli Nr.3.1.-1/8893/L-225, 

kurā PTAC paskaidroja, ka pieprasījumā uzdotie jautājumi ir attiecināmi uz Sabiedrības 

komercpraksi, proti, uz Sabiedrības rīcību attiecībā pret plašāku personu loku, nevis tikai 

saistībā ar individuāla patērētāja strīdu un, ņemot vērā minēto, kā arī pieprasītās informācijas 

attiecināmību ne tikai uz konkrētu patērētāju, bet tieši uz patērētāju kolektīvajām interesēm, 

PTAC nesaskatīja nepieciešamību identificēt konkrētu objektu. Vienlaikus PTAC atjaunoja 

paskaidrojumu sniegšanas termiņu un ļāva Sabiedrībai sniegt informāciju uz pieprasījumā 

uzdotajiem jautājumiem līdz 2020.gada 25.septembrim.  

[2.4] PTAC 2020.gada 25.septembrī saņēma Sabiedrības e-pastu ar lūgumu pagarināt 

atbildes sniegšanas termiņu līdz 2020.gada 5.oktobrim uz PTAC 2020.gada 25.augusta vēstuli 

Nr.3.1.-1/7993/L-225.  

[2.5] Ņemot vērā Sabiedrības izteikto lūgumu, PTAC ar 2020.gada 29.septembra vēstuli 

Nr.3.1.-1/9310/L-225 pagarināja termiņu pieprasījumā norādītās informācijas sniegšanai līdz 

2020.gada 5.oktobrim.  

[2.6] 2020.gada 6.oktobrī PTAC saņēma Sabiedrības 2020.gada 5.oktobra vēstuli Nr. 

S03-CSK-2020/238 (turpmāk – Paskaidrojums 1), kurā cita starpā norādīts turpmāk minētais. 

Sabiedrība sniedz informāciju par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas kārtību, 

informāciju par lēmumu pieņemšanas organizēšanu aptaujas veidā, tajā skaitā par tās 

ievērotajiem termiņiem. Sabiedrība arī norāda, ka tā pārvaldīšanas uzdevuma ietvaros par 

jautājumiem, kas saistīti ar pārvaldīšanas tiesiskajām attiecībām, organizē un veic visas 

nepieciešamās darbības.   

Par jautājumiem un pakalpojumiem, kas nav uzdoti Sabiedrībai pārvaldīšanas 

uzdevuma ietvaros, bet attiecīgi izriet no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un attiecas uz 

dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbībām, jo ir dzīvokļu īpašnieku kopības sevišķajā 

kompetencē, Sabiedrība informē un aicina dzīvokļu īpašnieku kopību normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā pieņemt lēmumu. Pēc dzīvokļa īpašnieka, dzīvokļu īpašnieku kopības 

noteiktas personas vai biedrības lūguma Sabiedrība var nodrošināt šī procesa organizēšanu. 

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki, 2014.gada 15.janvārī stājoties spēkā minētajiem 

Pārvaldīšanas likuma grozījumiem, nav līdz šim šādu lēmumu par norēķinu kārtību pieņēmuši, 

atbilstoši Pārvaldīšanas likuma pārejas noteikumu 16.punkta 2.apakšpunktam un 17.punktam. 

Līdz ar to norēķināšanās ar pakalpojumu sniedzējiem par dzīvojamās mājas uzturēšanai 

nepieciešamajiem pakalpojumiem līdz šim notiek ar Sabiedrības kā pārvaldnieka starpniecību 

bez likumā noteiktā kārtībā pieņemta lēmuma. 

Sabiedrība atsaucas uz Pārvaldīšanas likuma 10.panta trešajā daļā un 14.panta piektajā 

daļā noteikto  dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumu nodrošināt uzdevuma izpildei 

nepieciešamo finansējumu.  

Sabiedrība vērš PTAC uzmanību, ka ir svarīgi nošķirt darbības, kas Sabiedrībai ir 

jānodrošina kā obligātās pārvaldīšanas darbības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un 

noslēgtajiem pārvaldīšanas līgumiem, un darbības, kas nav uzdotas Sabiedrībai pārvaldīšanas 

uzdevuma ietvaros, bet attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, kas tiek piemērotas uz 

atsevišķa dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata, un izvērtēt, vai dzīvokļu īpašnieku 

kopība minēto darbību veikšanai ir nodrošinājusi nepieciešamo finansējumu.  

Attiecībā uz PTAC izteikto aicinājumu savā darbībā nodrošināt patērētājiem samērīgu 

termiņu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai gan šādās, gan citās līdzīgās 
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situācijās Sabiedrība norāda, ka tā savā darbībā vadās pēc Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktās 

kārtības dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanai, izņemot, ja tādi ir noteikti ar 

dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem, to paredz noslēgtie pārvaldīšanas līgumi vai Sabiedrība 

nosaka samērīgākus termiņus nekā to paredz normatīvie akti lēmuma pieņemšanai, kas saistīti 

ar uzdoto pārvaldīšanas uzdevumu. Sabiedrība ņems vērā PTAC norādes par samērīgāku 

termiņu noteikšanu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanai par jautājumiem, kas nav 

uzdoti Sabiedrībai pārvaldīšanas uzdevuma ietvaros, bet ir dzīvokļu īpašnieku kopības 

sevišķajā kompetencē. Bez tam, Sabiedrība turpmāk pievērsīs lielāku rūpību savā darbībā, 

organizējot šādus procesus, lai informētu dzīvokļu īpašnieku kopību par normatīvo aktu izpildi 

un veicinātu lēmumu pieņemšanu, t.sk., informatīvo dokumentu sagatavošana, kas tās klientiem 

būs saprotamāki un skaidrāki, informatīvo sapulču rīkošanu, kā arī tā līdzdarbosies un 

iesaistīsies ar savām profesionālajām zināšanām pārvaldīšanas jomā konsultāciju sniegšanā un 

procesa organizēšanā. Sabiedrība  sniedz informāciju par pievienotās vērtības nodokļa 

piemērošanu, kā arī norāda, ka ņems vērā PTAC norādes un turpmāk patērētājiem norādīs 

pakalpojuma gala cenu, ieskaitot visus nodokļus un nodevas. 

Sabiedrība pašreiz ir jau pārskatījusi savus procesus un PTAC aicinājumu komercpraksi 

veidot tā, lai maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu netiešo norēķinu gadījumos 

tiktu iekļauta pārvaldīšanas maksā, un norāda, ka turpmāk pievērsīs lielāku rūpību savā darbībā, 

organizējot šādus procesus, lai skaidrāk informētu dzīvokļu īpašnieku kopības par normatīvo 

aktu izpildi un veicinātu lēmumu pieņemšanu, līdzdarbosies un iesaistīsies ar savām 

profesionālajām zināšanām pārvaldīšanas jomā konsultāciju sniegšanā un procesa 

organizēšanā.  

Jautājumā par tiešo vai netiešo norēķinu kārtību Sabiedrība norāda, ka tā plāno savu 

komercpraksi veidot tā, lai dzīvokļu īpašnieku kopības izpildītu normatīvo aktu prasības, 

patērētājiem būtu saprotamas atšķirības starp abiem norēķināšanas veidiem un dzīvokļu 

īpašnieki pieņemtu izsvērtu lēmumu. Attiecīgi Sabiedrība norāda, ka ir ņēmusi vērā PTAC 

aicinājumu un turpmāk aktīvi iesaistīsies, lai veicinātu šī jautājuma sakārtošanu tirgū, t.sk.: 

veiks skaidrojošās funkcijas par atšķirībām starp tiešajiem maksājumiem un netiešajiem 

maksājumiem (maksājumi ar pārvaldnieka starpniecību) saistībā ar komunālajiem 

pakalpojumiem; rīkos informatīvās sapulces un dzīvokļu īpašnieku kopsapulces; tāmes un 

piedāvājumus veidos tā, lai attiecīgā maksa par netiešajiem maksājumiem tiktu iekļauta kā 

viena no pozīcijām kopējā pārvaldīšanas maksā, papildus dodot dzīvokļu īpašnieku kopībai 

iespēju noteikt aprēķināšanas kārtību; izstrādāt un veikt grozījumus dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas līgumos, kuros kā daļa no pārvaldīšanas maksas tiks norādīta maksa par netiešo 

norēķinu administrēšanu, kā arī iekļauts nosacījums, ka ar dienu, kad dzīvokļu īpašnieku kopība 

pieņems lēmumu par tiešo norēķinu kārtību un pārslēgs līgumus ar visiem komunālo 

pakalpojumu sniedzējiem, maksa par netiešo norēķinu administrēšanu netiks aprēķināta, 

attiecīgi samazinot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas maksas apmēru.  

[2.7] Iepazīstoties ar Sabiedrības Paskaidrojumos 1 sniegto informāciju, lai vispusīgāk 

izvērtētu Sabiedrības komercpraksi saistībā ar PTAC pieprasījumā uzdotajiem jautājumiem, 

PTAC 2020.gada 9.novembrī nosūtīja Sabiedrībai vēstuli Nr.3.1.-1/11362/L-225, kurā 

pieprasīja sniegt informāciju saistībā ar Sabiedrības īstenoto komercpraksi 

[2.8] 2020.gada 23.novembrī PTAC saņēma Sabiedrības 2020.gada 23.novembra 

vēstuli Nr.S03-CSK-2020/316 ar lūgumu pagarināt termiņu atbildes sniegšanai uz PTAC 

2020.gada 9.novembra vēstuli Nr.3.1.-1/11362.   

 [2.9] Ievērojot Sabiedrības izteikto lūgumu un pamatojumus, PTAC 2020.gada 

15.decembrī nosūtīja Sabiedrībai vēstuli Nr.3.1.-1/12814/L-225, kurā PTAC pagarināja 

termiņu pieprasījumā norādītās informācijas sniegšanai līdz 2021.gada 18.janvārim.   

Vienlaikus PTAC norādīja savu viedokli par normatīvajiem aktiem, proti, PTAC 
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secināja, ka pārvaldniekam ir saistošs dzīvokļu īpašnieku kopības nolemtais līdz brīdim, kamēr 

netiek pieņemts cits kopības lēmums, kas grozītu līdzšinējo kārtību. Ja dzīvojamās mājas 

īpašnieks nolemj mainīt norēķinu kārtību, tā stājas spēkā tikai ar attiecīgu grozījumu 

pakalpojuma līgumā vai attiecīga jauna pakalpojuma līguma noslēgšanas brīdi (ja nav noteikts 

papildu pārejas laiks). 

PTAC arī norādīja, ka tas no patērētājiem ir saņēmis informāciju, ka patērētājiem, kuri 

nepiekrīt apmaksāt rēķinā norādīto pozīciju “maksa par komunālo pakalpojumu rēķina 

izrakstīšanu”, tiek piemērots līgumsods. Tāpat patērētājiem, kuriem ir strīds ar Sabiedrību par 

minētās pozīcijas pamatojumu (maksāšanu), tiek sūtīta informācija (pirmstiesas 

atgādinājums/brīdinājums) par parāda esamību, turklāt dodot patērētājam tikai 3 dienu termiņu 

maksājumu veikšanai vai, lai sazinātos ar Sabiedrību un vienotos par parāda apmaksu pēc 

grafika.  

PTAC atzīmēja, ka tāda pārvaldnieka rīcība, kuras ietvaros patērētāju (dzīvokļu 

īpašnieku) rēķinos, kuru dzīvojamo māju īpašnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav 

pieņēmuši attiecīgu lēmumu, tiek norādīta papildu summa “maksa par komunālo pakalpojumu 

rēķina izrakstīšanu”, turklāt aprēķinot par to līgumsodu un/vai uzsākot parāda atgūšanas 

darbības, būtu vērtējama kā negodīga komercprakse atbilstoši Negodīgas komercprakses 

aizlieguma likuma (turpmāk – NKAL) 4.panta otrās daļas 1.punktam.  

Vienlaikus PTAC gadījumos, kad starp patērētājiem un Sabiedrību pastāv strīds par 

papildu maksājumu iekļaušanu rēķinos, aicināja Sabiedrību apturēt līgumsodu aprēķināšanu, 

kā arī parādu atgūšanas darbību veikšanu (ja Sabiedrības rīcība nav pamatota ar konkrētu 

dzīvokļu kopības lēmumu, atbilstoši kuram kopība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būtu 

pieņēmusi lēmumu, ka konkrētie maksājumi būs saistoši dzīvokļu īpašniekiem) līdz Sabiedrības 

komercprakses pilnīgai izvērtēšanai (tajā skaitā, ņemot vērā tos dokumentus un pierādījumus, 

ko Sabiedrība plāno iesniegt uz PTAC pieprasījumu).  

[2.10] PTAC 2020.gada 18.janvārī saņēma Sabiedrības 2020.gada 15.janvāra vēstuli 

Nr.S03-CSK-2021/14 ar atkārtotu lūgumu pagarināt informācijas sniegšanas termiņu līdz 

2021.gada 31.martam atbildes sniegšanai uz PTAC 2020.gada 9.novembra vēstuli Nr.3.1.-

1/11362.   

[2.11] Ņemot vērā Sabiedrības izteikto lūgumu, tajā norādītos apstākļus, pieprasījuma 

nosūtīšanas sākotnējo datumu (2020.gada 9.novembris), to, ka Sabiedrība nav sniegusi pat daļu 

no pieprasītās informācijas, iespējamo kaitējumu patērētāju kolektīvajām interesēm (ņemot 

vērā Sabiedrības pieprasīto ikmēneša maksājumu par rēķina izrakstīšanu), PTAC pagarināja 

termiņu Pieprasījumā norādītās informācijas sniegšanai līdz 2021.gada 26.februārim.  

Vienlaikus PTAC aicināja Sabiedrību gan ņemt vērā iepriekš izteikto aicinājumu strīdus 

gadījumos apturēt līgumsodu aprēķināšanu, kā arī parādu atgūšanas darbību veikšanu (ja 

Sabiedrības rīcība nav pamatota ar konkrētu dzīvokļu kopības lēmumu, atbilstoši kuram kopība 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būtu pieņēmusi lēmumu, ka konkrētie maksājumi būs 

saistoši dzīvokļu īpašniekiem), kā arī iesniegt pēc iespējas ātrāk PTAC pieprasījumā norādīto 

informāciju, lai PTAC to varētu izvērtēt, lai secinātu, vai Sabiedrība savā darbībā nodrošina 

godīgu komercpraksi, kā arī vai īstenotā komercprakse nav jāmaina, tāpat arī, lai Sabiedrība 

varētu īstenot Civillikuma 1.pantā norādīto, ka  tiesības izlietojamas un pienākumi pildāmi pēc 

labas ticības. 

[2.12] PTAC 2021.gada 1.martā saņēma Sabiedrības 2021.gada 26.februāra vēstuli 

Nr.S03-CSK-2021/62 “Atkārtoti par termiņa pagarinājumu atbildes sniegšanai uz Patērētāju 

tiesību aizsardzības centra pieprasījumu par informācijas sniegšanu Nr.3.1.-1/11362/L-225 

(09.11.2020. ienākošais Nr.S01-CSK-2020/270)” ar lūgumu pagarināt PTAC 2020.gada 

9.novembra vēstulē Nr.3.1.-1/11362 pieprasītās informācijas sniegšanas termiņu līdz 

2021.gada 15.aprīlim.  
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Lūgums pagarināt atbildes sniegšanas termiņu pamatots ar 2021.gada 22.janvārī 

konstatēto incidentu (virtuālajiem serveriem zūd piekļuve) un drošības nolūkos ir atslēgti visi 

serveri un datortīkla infrastruktūra. Tāpat, ņemot vērā to, ka ārkārtas situācija ir pagarināta līdz 

2021.gada 6.aprīlim, Sabiedrība turpina ierobežot darbinieku skaitu darba procesa 

organizēšanai klātienē. Papildus Sabiedrība norāda, ka 2021.gada 3.februārī ir vērsusies ar 

papildus iesniegumu Ekonomikas ministrijā ar lūgumu sniegt viedokli, kas var būt būtiski 

papildus analīzei un izvērtēšanai, lai Sabiedrība varētu iesniegt atbildes uz PTAC Vēstulē 

uzdotajiem jautājumiem. 

Savukārt attiecībā uz PTAC aicinājumu strīdus gadījumos apturēt līgumsoda 

aprēķināšanu, kā arī parādu atgūšanas darbību veikšanu (ja Sabiedrības rīcība nav pamatota ar 

konkrētu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, atbilstoši kuram kopība normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā būtu pieņēmusi lēmumu, ka konkrētie maksājumi būs saistoši dzīvokļu 

īpašniekiem), lai savā darbībā nodrošinātu godīgu komercpraksi, Sabiedrība norāda, ka līdz 

iepriekš norādītajam incidentam ir veikusi sekojošas darbības: 1) ar klientiem, ar kuriem pastāv 

strīds par pozīciju “maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu”, Sabiedrība ir 

izanalizējusi datus par nokavējuma procentu un likumisko soda procentu aprēķinu 2020.gadā 

un tos dzēsusi, atspoguļojot 2021.gada janvārī sagatavotajos rēķinos; 2) analizē datus, izslēdzot 

pozīciju par šīs maksas piemērošanu, lai netiktu veiktas parādu atgūšanas darbības; 3) ja 

klientam sistēmas kļūdas dēļ ir veikts nepamatots nokavējuma procentu un likumisko soda 

procentu aprēķins vai saistībā ar kopējā parāda summu ir nosūtīts paziņojums par parāda 

apmaksu, saskaņā ar klientu iesniegumu un pēc iespējas īsākā laikā sniedz klientam atbildi, 

dzēšot aprēķinātos procentus un izskaidrojot parāda veidošanās pamatu un apmēru.    

[2.13] 2021.gada 10.martā PTAC saņēma Sabiedrības 2021.gada 10.marta vēstuli Nr. 

S03-CSK-2021/73 “Par starpatbildes sniegšanu uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra 

pieprasījumu par informācijas sniegšanu Nr.3.1.-1/11362/L-225 (09.11.2020. ienākošais 

Nr.S01-CSK-2020/270)”, ar kuru iesniegta Ekonomikas ministrijas 2021.gada 1.marta atbildes 

vēstule Nr.3.3-6/2021/1619N “Par viedokļa saņemšanu”. 

Ekonomikas ministrija norāda, ka Pārvaldīšanas likumā un Dzīvokļa īpašuma likumā 

netiek lietots termins “pārvaldīšanas maksa”. Praksē ar terminu “pārvaldīšanas maksa” saprot 

pārvaldīšanas izdevumus par kuru maksāšanu pārvaldīšanas līgumā ir vienojusies dzīvokļu 

īpašnieku kopība un pārvaldnieks.  

Atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 9.punktam, tikai dzīvokļu 

īpašnieku kopība var lemt par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un 

maksāšanas kārtību. Minētā norma neparedz, ka pārvaldīšanas izdevumus nosaka tikai dzīvokļu 

īpašnieku kopība, bet gan paredz, ka dzīvokļu īpašnieku kopība nosaka kārtību, kādā nosakāmi 

pārvaldīšanas izdevumi. Līdz ar to Dzīvokļa īpašuma likums no vienas puses ievēro 

pamatprincipu, ka par lietai taisāmajiem izdevumiem lemj lietas īpašnieks, bet tajā pašā laikā 

paredz arī rīcības brīvību dzīvokļa īpašniekiem noteikt veidu, kādā nosakāmi pārvaldīšanas 

izdevumi. Piemēram, pārvaldīšanas līgumā var paredzēt, ka maksājumus noteiktā apmērā 

saskaņo nevis dzīvokļu īpašnieku kopība, bet gan pilnvarotā persona, vai arī to, ka izdevumiem 

pielīgtajā apmērā saskaņojums ar kopību nav nepieciešams. Šāda kārtība ļauj elastīgi pieņemt 

lēmumus par pārvaldīšanas izdevumiem, kas nav zināmi pārvaldīšanas līguma noslēgšanas 

brīdī, piemēram, remontiem, vai arī ēkas atjaunošanas darbiem. Ievērojot iepriekšminēto var 

secināt, ka pārvaldīšanas izdevumus ne vienmēr nosaka dzīvokļu īpašnieku kopība, tāpat 

pārvaldīšanas izdevumi nav fiksēta un nemainīga summa. 

No pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas kārtības ir nošķiramas pārvaldnieka kā 

pilnvarotās personas tiesības prasīt no dzīvokļu īpašniekiem izdevumus, kas ir izlietoti dotā 

uzdevuma izpildē. Šādas tiesības paredz Civillikuma 2307.pants, kas nosaka, ka visu, kas 

pilnvarniekam bijis nepieciešami jāizlieto viņam dotā uzdevuma izpildīšanai, pilnvarotājs 

viņam atlīdzina un bez tam maksā procentus par to, ko pilnvarnieks izlicis no savas naudas. 
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Tādējādi pastāv materiālo tiesību norma, kas ļauj pilnvarniekam (pārvaldniekam) no 

pilnvarotāja (dzīvokļu īpašniekiem) prasīt atlīdzību par izdevumiem, kas izlietoti dotā 

uzdevuma izpildei, t.sk. par izdevumiem, kas ir radušies saistībā ar maksājumu iekasēšanas 

organizēšanu no dzīvojamās mājas īpašnieka par attiecīgu dzīvojamās mājas uzturēšanai 

nepieciešamo pakalpojumu un saņemto maksājumu pārskaitīšanu dzīvojamās mājas īpašnieka 

vārdā pakalpojuma sniedzējam. 

Kā norādījusi Satversmes tiesa lēmumā par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020-08-

01,  Satversmes 92.panta pirmais teikums ietver personas pamattiesības uz tās tiesību 

aizsardzību taisnīgā tiesā. Satversmes 92. panta pirmā teikuma izpratnē jēdziens “tiesības” 

apzīmē personas subjektīvās tiesības, kas šai personai izriet no tiesību normām. Tāpat 

Satversmes tiesa šajā lēmumā ir norādījusi, ka kreditors ir tiesīgs vērsties tiesā ar prasības 

pieteikumu par nesamaksāta parāda piedziņu. Ja tiesa, izskatot lietu pēc kreditora pieteikuma, 

secina, ka parāda samaksas pieprasījums ir pamatots, parādniekam ar tiesas spriedumu tiek 

uzlikts juridisks pienākums samaksāt pieprasīto summu. Tātad arī pārvaldniekam ir tiesības 

vērsties tiesā un prasīt atlīdzību par izdevumiem, kas izlietoti dotā uzdevuma izpildei. 

Attiecībā par iepriekšminēto izdevumu iekļaušanu rēķinā ministrija paskaidro, ka 

Augstākās tiesas Senāts 2019.gada 14.marta spriedumā Nr.SKC-70/2019 ir paudis atziņu, ka 

rēķina izrakstīšana pati par sevi nenodibina parādsaistību. Rēķina izrakstīšana ir saistīta ar 

konkrētām tiesiskajām attiecībām un tā nav apstrīdama darbība. Personas, kurai rēķins 

izrakstīts, tiesību aizskārums iespējams brīdī, kad tiesā celta prasība par rēķinā iekļautās 

summas piedziņu, un ar šo brīdi persona var sākt aizstāvēties iebildumu veidā, apstrīdot rēķina 

samaksas pienākumu vai summu. 

Sabiedrība papildus Ekonomikas ministrijas norādītajam atzīmē, ka minētie izdevumi 

nav ietverami “atlīdzībā par pārvaldīšanu”, Sabiedrībai ir tiesības un tiesisks pamats izrakstīt 

rēķinus dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašniekiem par papildus nodrošinātajiem pakalpojumiem, 

un attiecīgi dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums šos izdevumus apmaksāt vai 

vērsties tiesā, ja uzskata, ka Sabiedrībai netika dots uzdevums nodrošināt papildus 

pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem pārvaldīšanas līgumiem.  

[2.14] 2021.gada 18.martā PTAC nosūtīja Sabiedrībai vēstuli Nr.3.1.-1/2617/L-225, 

kurā ņemot vērā Sabiedrības izteikto lūgumu, lūgumā un vēstulē norādītos apstākļus, PTAC 

atjaunoja termiņu pieprasījumā norādītās informācijas sniegšanai un ļāva Sabiedrībai iesniegt 

pieprasījumā pieprasīto informāciju līdz 2021.gada 15.aprīlim. Vienlaikus PTAC vērsa 

uzmanību, ka Sabiedrībai jebkurā gadījumā ir jāpamato un jāpierāda jebkuru izdevumu 

pamatotība un apmērs, kas tiek pieprasīti no dzīvokļu īpašniekiem. 

[2.15] 2021.gada 15.aprīlī PTAC saņēma Sabiedrības 2021.gada 15.aprīļa vēstuli 

Nr.S03-CSK-2021/113 (turpmāk – Paskaidrojums 2), kurā norādīts turpmāk minētais. 

Sabiedrība sniedz informāciju attiecībā par kārtību, kādā Sabiedrība uzņemas (pārņemot) veikt 

dzīvojamo māju pārvaldīšanas pienākumu.  

Tikai dzīvokļu īpašnieku kopības kā pilnvaras devēja kompetencē ir noteikt 

pilnvarojuma apjomu, kas uz doto brīdi ir izsniegts Sabiedrībai pilnā apmērā, lai nodrošinātu 

vienotu un efektīvu procesu komunālo pakalpojumu nepārtrauktībai, un pilnvarojuma apjoms 

izriet no nodrošinātā pakalpojuma būtības, līdz ar to minēto pilnvarojumu izpildei Sabiedrībai 

kā pārvaldniekam nav nepieciešams papildus dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums. Bez tam, 

dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums un izsniegtais pilnvarojuma apjoms nav apstrīdēts 

civilprocesuālā kārtībā un tas ir stājies spēkā.   

Maksa par rēķinu apkalpošanu ir izdevumi, kuri pārvaldniekam rodas, rīkojoties kā 

pilnvarotai personai, nevis pakalpojuma sniedzējam.  

Sabiedrība uzskata, ka attiecībā uz šādas maksas (par rēķinu apkalpošanu netiešo 
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norēķinu gadījumā) aprēķināšanu un pieprasīšanu no dzīvokļu īpašniekiem pārvaldnieks nav 

uzskatāms par pakalpojumu sniedzēju. Tādējādi šādā gadījumā būtu jāpiemēro Civillikuma 

2307.pants.  

Attiecībā uz iepriekš minētajiem izdevumiem un to iekļaušanu rēķinā dzīvojamās mājas 

īpašniekiem Sabiedrība norāda uz Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 14.marta spriedumā 

Nr.SKC-70/2019 pausto  atziņu, ka rēķina izrakstīšana pati par sevi nenodibina parādsaistību.  

Sabiedrība uzskata, ka saskaņā ar Pārvaldīšanas likuma 10.panta trešo daļu un 14.panta 

piekto daļu Sabiedrībai kā pārvaldniekam ir tiesības prasīt un saņemt no dzīvokļu īpašniekiem 

maksu par rēķinu apkalpošanas izmaksām.  

Pārvaldīšanas līgumos nav konkrēti atrunāta un nav faktiski ierēķināta maksa par 

pakalpojumu sniedzēju nodrošināto pakalpojumu rēķinu apkalpošanas izmaksām.  

Sabiedrība norāda, ka, pastāvot atsevišķām tiesu prakses atziņām, ka dzīvokļu īpašnieku 

kopība ir īpaša veida tiesību subjekts, pielīdzinot to kapitālsabiedrībām, paliek diskutabls 

jautājums, vai tiesiskajās attiecībās ar pārvaldnieku, kurās pēc Senāta atziņām stājas īpašnieku 

kopība (kā īpašs tiesību subjekts), šis tiesību subjekts, kas nav fiziska persona, patiešām var tikt 

uzskatīts par patērētāju un vājāku, neaizsargātāku līgumslēdzējpusi.  

Papildus jau iepriekš šajos skaidrojumos minētajam Sabiedrība norāda, ka 2020.gada 

19.februārī Sabiedrības nosūtītajos paziņojumos par tiešajiem norēķiniem dzīvokļu īpašnieki 

ne tikai tika aicināti pieņemt lēmumu par to, kādā veidā tiks turpināti turpmākie maksājumi ar 

pakalpojumu sniedzējiem, bet arī tika informēti par Sabiedrības izrakstīto rēķinu apkalpošanas 

izmaksām, kā arī par pakalpojumu sniedzēju piemēroto rēķinu apkalpošanas izmaksām, ja 

dzīvokļu īpašnieku kopība pieņemtu lēmumu par tiešajiem maksājumiem.  

Paskaidrojumos norādīts, ka par pakalpojumu sniedzēju piemērotajām rēķinu 

apkalpošanas izmaksām un papildus maksām, ar ko dzīvokļu īpašniekiem ir jārēķinās pārejot 

uz tiešo maksāšanas kārtību, kas ir saistītas ar rēķinu piegādi vai tiesvedības procesa 

nodrošināšanu, kārtību pārejai uz tiešajiem norēķiniem, tiešo norēķinu gadījumā jebkuram 

dzīvokļa īpašniekam ir tiesības iepazīties attiecīgā pakalpojuma sniedzēja mājas lapā, jo tā ir 

publiski pieejama informācija, kā arī vēršoties pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja. 

Sabiedrība visu šo laiku, t.i, no 2015.gada 1.oktobra, kad tika nodrošinātas tiesības 

dzīvojamās mājas īpašniekiem par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem 

pakalpojumiem norēķināties patstāvīgi ar pakalpojumu sniedzējiem, nav aprēķinājusi un 

prasījusi dzīvokļu īpašnieku kopībai atlīdzināt papildus izdevumus, kas Sabiedrībai radušies kā 

pilnvarotajai personai, kas izlietoti dotā uzdevuma izpildē saistībā ar komunālo pakalpojumu 

rēķinu izrakstīšanu, izmantojot savas tiesības un pieprasot to tikai no 2020.gada 1.marta.      

Sabiedrība norāda, ka saskaņā ar attiecīgajā dzīvojamā mājā noteikto maksāšanas 

kārtību, Sabiedrība attiecībā uz pārvaldīšanas izdevumiem, citiem nodrošinātajiem 

pakalpojumiem un tiem izdevumiem, kas Sabiedrībai ir radušies kā pilnvarotai personai par 

dzīvokļu īpašniekiem nodrošinātajiem papildus pakalpojumiem, Sabiedrība izraksta katram 

dzīvokļa īpašniekam individuālu rēķinu, norādot rēķinā apmaksas termiņu. 

Sabiedrība norāda, ka aktīvu darbību ar parādniekiem tai uzliek par pienākumu arī 

Pārvaldīšanas likums, un dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā noslēgtie līgumi par pakalpojumu 

nodrošināšanu, lai kontrolētu dzīvojamās mājas īpašnieka maksājumus un nodrošinātu 

pakalpojumu nepārtrauktību, kas to atslēgšanas vai nenodrošināšanas gadījumā var skart citu 

dzīvojamās mājas īpašnieku intereses.  

Maksa par pakalpojumu sniedzēju nodrošināto pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu 

sadalāma divās daļās –  personāla izmaksas ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 

maksājumu un tehniskais nodrošinājums, proti, personāla izmaksas 1.73 EUR un tehniskais 

nodrošinājums 1.65 EUR. Sabiedrības ieskatā nav šaubu, ka maksa ir samērīga un atbilst tiem 
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izdevumiem, kas Sabiedrībai rodas kā pilnvarotajai personai, nodrošinot netiešo maksājumu 

kārtību ar visiem pakalpojumu sniedzējiem, ko apliecina arī citu pakalpojumu sniedzēju 

aprēķinātās maksas par rēķinu apkalpošanas izdevumiem. Turklāt Sabiedrībai grāmatvedības 

pakalpojumus, ieskaitot Sabiedrības rēķinu apkalpošanu, sniedz trešā persona – SIA “Civinity 

LV”, kura attiecīgi piestāda Sabiedrībai maksu par rēķinu apkalpošanas izmaksām. 

Sabiedrība uzskata, ka tai ir pamats apstrādāt personas datus kā pārzinim, jo pastāv Datu 

regulas 6.panta 1.punktā noteiktais tiesiskais pamats un tiek ievēroti Datu Regulas 5.pantā 

noteiktie principi.  

[2.16] Lietas materiālu izvērtēšanas gaitā, tajā skaitā izvērtējot Sabiedrības 

paskaidrojumos sniegto informāciju, normatīvo aktu pareizai un precīzai interpretācijai un 

piemērošanai, kā arī lietas virzībai PTAC 2021.gada 5.jūlija vēstulē Nr.7.1.-3/6052/L-225 lūdza 

Ekonomikas ministriju sniegt viedokli par normatīvo aktu interpretāciju saistībā ar komunālo 

pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu. 

[2.17] 2021.gada 14.jūlijā PTAC saņēma Ekonomikas ministrijas atbildes vēstuli 

Nr.3.3-6/2021/5391N, kurā norādīts, ka Pārvaldīšanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru 

kabineta noteikumi nereglamentē pārvaldnieka izrakstīto rēķinu saturu. Vispārīgi pārvaldnieks 

rēķinā var ietvert informāciju par apmaksājamiem pakalpojumiem, atbilstoši noslēgtajam 

pārvaldīšanas līgumam. Respektīvi pārvaldnieks rēķinā ietver informāciju par dzīvokļa 

īpašnieka izpildāmo saistību, kas izriet no noslēgtā pārvaldīšanas līguma. Vienlaikus rēķinā var 

tikt ietverta informācija arī par saistībām, kas izriet no normatīvā akta, piemēram, Civillikuma 

2307.panta.  

Tiesība pieprasīt izdevumus, kas ir radušies pārvaldniekam saistībā ar rēķinu 

izrakstīšanu nav saistāmi ar faktu, ka dzīvokļi īpašnieki ir, vai arī nav  pieņēmuši lēmumu par 

tiešajiem norēķiniem, bet gan apstākļiem, kas ir minēti Civillikuma 2307.pantā – pilnvarnieks 

uzdevuma izpildei ir izlietojis savus līdzekļus. Savukārt Civillikuma 2307.panta piemērošana 

ir iespējama, jo Pārvaldīšanas likums nošķir pārvaldnieka kā pilnvarotās personas darbību no 

pārvaldnieka kā pakalpojuma sniedzēja darbības. Turklāt arī Pārvaldīšanas likuma 7.pants 

nosaka, ka Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumi ir maksājumi par: 1) dzīvojamās mājas 

pārvaldīšanas pakalpojumu (…); 2) tādiem obligātajiem izdevumiem un citiem ar dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanu saistītiem izdevumiem, kurus pārvaldnieks saņem kā pilnvarotā persona, 

nekļūstot par pakalpojumu sniedzēju. Vienlaikus Ekonomikas ministrija uzskata, ka par 

maksājuma neveikšanu (saistības neizpildi), kas ir pamatota ar Civillikuma 2307.pantu, 

dzīvokļa īpašniekam nevar piemērot līgumsodu, jo izpildāmā saistība neizriet no līguma (sk. 

salīdzinājumam  Augstākās tiesas Senāta 2010.gada  24.novembra spriedumu lietā Nr. SKC-

245/2010.) 

Vienlaikus ministrija informē, ka Pārvaldīšanas likums un uz tā pamata izdotie Ministru 

kabineta noteikumi neliedz pārvaldniekam iniciēt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu 

pieņemšanu par jautājumiem, kas ir saistīti ar norēķinu veida maiņu par dzīvojamās mājas 

uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem. 

[2.18] 2021.gada 3.septembrī PTAC lūdza Ekonomikas ministriju sniegt informāciju 

par Ekonomikas ministrijas sniegtajiem skaidrojumiem/atbildēm Civinity grupas uzņēmumiem 

par tiešajiem norēķiniem un maksu par rēķinu izrakstīšanu.  

 [2.19] 2021.gada 3.septembrī PTAC saņēma Ekonomikas ministrijas 2021.gada 

19.janvāra vēstuli Nr.3.3-7/2021/438N, kas adresēta Civinity Latvija.   

Ekonomikas ministrijas vēstulē cita starpā attiecībā uz jautājumu par pārvaldnieka 

tiesībām prasīt izdevumu apmaksu par darbībām, kuras ir saistītas ar maksājumu iekasēšanas 

organizēšanu no dzīvojamās mājas īpašnieka par attiecīgu dzīvojamās mājas uzturēšanai 

nepieciešamo pakalpojumu un saņemto maksājumu pārskaitīšanu dzīvojamās mājas īpašnieka 
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vārdā pakalpojuma sniedzējam norādīts sekojošais. Atbilstoši Pārvaldīšanas likuma 10.panta 

trešajai daļai, uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, dzīvojamās mājas īpašnieka 

pienākums ir nodrošināt šā uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu. Tātad, uzdodot 

pārvaldīšanas uzdevumu, un noslēdzot pārvaldīšanas līgumu, kas paredzēja pārvaldnieka 

pienākumu veikt maksājumu ar pārvaldnieka starpniecību, maksai par šo pienākumu bija jābūt 

atrunātai līgumā. Tomēr, ja pārvaldniekam objektīvu iemeslu dēļ ir radušies papildus izdevumi, 

tad, lai nodrošinātu šo pakalpojumu, Ekonomikas ministrijas ieskatā ir iespējams piemērot 

Civillikuma 2307.pantu, kas nosaka, ka visu, kas pilnvarniekam bijis nepieciešami jāizlieto 

viņam dotā uzdevuma izpildīšanai, pilnvarotājs viņam atlīdzina un bez tam maksā procentus 

par to, ko pilnvarnieks izlicis no savas naudas. 

Tāpat vēstulē norādīts, ka dzīvokļa īpašniekam, pamatojoties Civillikuma 2307.pantu, 

ir pienākums atlīdzināt nevis jebkuru maksājumu, piemēram, izmaksas, kas aptuveni ir līdzīgas 

pakalpojumu sniedzēju aprēķinātajām izmaksām, kas ir saistītas ar rēķinu apkalpošanu, bet gan 

tikai tos izdevumus, kas pilnvarniekam bijuši nepieciešami dotā uzdevuma izpildei, ciktāl tie 

jau nav ietverti pielīgtajā pārvaldīšanas maksā. 

[2.20] 2021.gada 10.septembrī PTAC nosūtīja Sabiedrībai vēstuli Nr.7.1.-3/8169/L-

225, kurā atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmajai daļai aicināja izteikt 

viedokli. Tāpat PTAC pieprasīja Sabiedrībai sniegt informāciju par attiecīgās komercprakses 

īstenošanas laika posmu, vietu un apjomu, tai skaitā, sniedzot informāciju: cik patērētājiem tika 

nosūtīts “Paziņojums”, “Atgādinājums par parādsaistībām”, “Pirmstiesas atgādinājums” un 

“Brīdinājums” ar saturu, kāds norādīts PTAC vēstulē saistībā ar maksas par komunālo 

pakalpojumu rēķinu izrakstīšanas neveikšanu, kā arī citu būtisku informāciju, kas varētu būt 

svarīga lietā. 

[2.21] 2021.gada 24.septembrī PTAC saņēma Sabiedrības 2021.gada 23.septembra 

vēstuli Nr.S03-CSK-2021/289, kurā Sabiedrība lūdz pagarināt termiņu paskaidrojumu 

sniegšanai līdz 2021.gada 29.novembrim.  

Sabiedrība informē, ka tā ir vērsusies arī Ekonomikas ministrijā ar lūgumu par papildus 

skaidrojuma sniegšanu par iepriekš Ekonomikas ministrijas 2021.gada 1.marta vēstulē Nr. 3.3-

6/2021/1619N norādīto, jo faktiskā situācija apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanā nonāk 

pretrunā Komerclikuma 1.panta otrās daļas un Pārvaldīšanas likuma 6.panta trešās daļā 

noteiktajam regulējumam. Proti, apsaimniekotāja saņemta vienota uz visu dzīvojamo māju 

rēķina par sniegtajiem šai dzīvojamajai mājai komunālajiem pakalpojumiem sadalījums pa 

individuāliem dzīvokļiem, kuri šo pakalpojumu saņem, nav uzskatāms par apsaimniekotāja 

uzņemtu obligātu pārvaldīšanas pienākumu, tas ir papildus apsaimniekotāja darbs, kura 

ekonomisko izmaksu aprēķinu PTAC neapstrīd, un dzīvokļu īpašnieki šo izmaksu sadalījumu 

var aprēķināt paši, taču to nedara, nekādu lēmumu par šo jautājumu nepieņem un pārliek 

jautājuma risināšanu uz apsaimniekotāju, kuram nav pienākuma bez atlīdzības šo vienotā rēķina 

pārdalījumu veikt. Liedzot apsaimniekotājam saņemt par savu papildus darbu visu dzīvokļu 

īpašnieku interesēs taisnīgu un ekonomiski pamatotu atlīdzību, tiek aizskartas apsaimniekotāja 

likumā noteiktās tiesības un tiesiskā interese. Sabiedrība norāda, ka dzīvokļu īpašnieki šādās 

situācijās nav kopīgi lūguši apsaimniekotāju šādu papildus darbu neveikt, taču atsakās to 

apmaksāt. Ņemot vērā to, ka minētais jautājums ir būtisks apsaimniekošanas nozarei, 

Sabiedrība ir lūgusi papildus skaidrojumu Ekonomikas ministrijai, kas var būt nozīmīgs PTAC 

lēmuma pieņemšanā. 

Vienlaikus Sabiedrība izteica lūgumu tikties ar PTAC pārstāvjiem, lai sniegtu PTAC 

papildus informāciju par Sabiedrības parasto komercdarbības gaitu, kas papildinātu PTAC 

rīcībā esošo informāciju konkrētajā administratīvajā procesā. 

[2.22] 2021.gada 13.oktobrī ar vēstuli Nr.7.1.-3/9104/L-225 PTAC pagarināja termiņu 

paskaidrojumu sniegšanai līdz 2021.gada 29.oktobrim.  
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[2.23] 2021.gada 22.oktobrī PTAC saņēma Ekonomikas ministrijas 2021.gada 

21.oktobra vēstuli Nr.3.3-6/2021/7475N, kas adresēta Sabiedrībai uz tās iesniegumu.  

Atbilstoši Ekonomikas ministrijas norādītajam līgumu slēgšana par dzīvojamās mājas 

uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem ir obligātā pārvaldīšanas darbība un līdz ar to tā 

nav uzskatāma par citu pārvaldīšanas darbību, kas tiek veikta atbilstoši dzīvojamās mājas 

īpašnieka gribai un maksātspējai. 

Pārvaldniekam var tikt uzdots veikt gan obligātās pārvaldīšanas darbības, gan arī citas 

pārvaldīšanas darbības. Uzdoto darbību izpildē pārvaldnieks attiecībās ar dzīvojamās mājas 

īpašnieku kļūst par pakalpojumu sniedzēju, izņemot gadījumu, kad tas saņēmis pilnvarojumu 

slēgt līgumu dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā. Līdz ar to visos gadījumos pārvaldīšanas 

darbības – gan obligātās pārvaldīšanas darbības, gan arī citas pārvaldīšanas darbības 

pārvaldnieks veic tad, ja ar pārvaldīšanas līgumu ir uzdots attiecīgs pārvaldīšanas uzdevums.  

Vienlaikus Pārvaldīšanas likuma 10.panta pirmā daļas mērķis ir arī nošķirt pārvaldnieka 

kā pakalpojuma sniedzēja darbību no pārvaldnieka kā pilnvarotās personas (pārstāvja) darbības. 

Pie pārvaldnieka kā pakalpojuma sniedzēja darbības pieder, piemēram, dzīvojamās mājas, tajā 

esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, vai sanitārā apkope, savukārt pie pilnvarotās 

personas (pārstāvja) darbības – līgumu slēgšana par dzīvojamās mājas uzturēšanai 

nepieciešamajiem pakalpojumiem, vai prasības celšana tiesā citu dzīvojamās mājas īpašnieku 

interesēs pret dzīvojamās mājas īpašnieku par maksājumu saistību neizpildi vai nepienācīgu 

izpildi. Līdz ar to, aplūkojot pārvaldnieka tiesības prasīt izdevumu atlīdzību par dotā uzdevuma 

izpildi, primāri ir jānoskaidro pārvaldnieka statuss konkrētajās tiesiskajās attiecībās, kas ir 

priekšnoteikums Civillikuma 2307.panta piemērošanai. 

Atšķirībā no pārvaldīšanas pakalpojuma, kad pārvaldnieks piedāvā pakalpojuma cenu, 

bet dzīvokļu īpašnieku kopība to apstiprina, nosakot pārvaldīšanas izdevumus, pārvaldnieka kā 

pilnvarotās personas darbība nozīmē, ka pārvaldnieks uzņemas izpildīt dzīvokļu īpašnieku 

kopības doto uzdevumu un sedz tos ar uzdevuma izpildi izdevumus, kurus būtu jāsedz pašai 

dzīvokļu īpašnieku kopībai. Respektīvi līdzīgi kā noslēgtais līgums, kas pienākumu un tiesību 

ziņā, saista tieši pašu atvietojamo (sk. Civillikuma 1515.pants), arī uzdevuma izpildei izlietotie 

izdevumi ir jāatlīdzina (Civillikuma 2307.pants), jo tie būtu radušies arī pašam pilnvarotājam. 

Turklāt arī izdevumu apmērs gadījumos, kad pārvaldnieks darbojas kā pilnvarota  persona 

(pārstāvis) var nebūt zināms pārvaldīšanas uzdevuma došanas brīdī, piemēram, valsts nodevas 

apmērs par prasības pieteikumu, ja pārvaldnieks ceļ prasību dzīvokļu īpašnieku interesēs. Tādēļ 

Ekonomikas ministrijas  ieskatā, ja pārvaldnieks ir darbojies kā pilnvarotā persona, tad dzīvokļu 

īpašnieku kopībai ir jāatlīdzina pārvaldniekam izdevumi, kas ir bijuši nepieciešami viņam dotā 

uzdevuma izpildīšanai. 

[2.24] 2021.gada 29.oktobrī pēc Sabiedrības lūguma notika Sabiedrības pārstāvju un 

PTAC pārstāvju tikšanās, lai uzklausītu Sabiedrību un tās sniegtos skaidrojumus saistībā ar tās 

īstenoto komercpraksi. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās, ka Sabiedrība iesniegs savus 

detalizētos paskaidrojumus ar attiecīgiem pierādījumiem uz PTAC 2021.gada 10.septembra 

vēstuli Nr.7.1.-3/8169/L-225 līdz 2021.gada 15.novembrim.  

[2.25] 2021.gada 12.novembrī PTAC saņēma Sabiedrības 2021.gada 12.novembra 

vēstuli Nr. S03-CSK-2021/350 (turpmāk – Paskaidrojums 3).   

Sabiedrība savā atbildē norāda uz Ekonomikas ministrijas 2021.gada 21.oktobra vēstulē 

Nr.3.3-6/2021/7475N pausto viedokli.  

Papildus Sabiedrība paskaidro, ka, piemērojot maksu par rēķinu izrakstīšanu kā 

papildus pakalpojumu, tā vadījās no Civillikuma un Pārvaldīšanas likuma normām, kā arī 

dzīvokļu īpašnieku kopības dotajam pilnvarojumam, kas cita starpā ir saistīts arī ar dzīvojamās 

mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu pilnvērtīgu nodrošināšanu, Sabiedrībai kļūstot 
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par starpnieku starp komunālo pakalpojumu sniedzēju un attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu 

īpašnieku kopību. 

Tāpat veicot šis darbības Sabiedrība vērtēja apstākli, ka esošajā situācijā nav iespējams 

konstatēt, ka individuāli dzīvokļu īpašnieks kā patērētājs esošajā situācijā varētu pieņemt 

lēmumu par rīcību saistībā ar darījumu, kādu viņš citādi nebūtu pieņēmis, jo viens atsevišķs 

dzīvokļa īpašnieks esošo situāciju nevar un nav tiesīgs mainīt. Konkrētajā gadījumā dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanas darbības, kas izriet no pilnvarojuma attiecībā uz komunālo pakalpojumu 

nodrošināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, ir nodibinātas nevis ar konkrētu fizisku personu, 

bet ar attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopību, kurai darījumu 

attiecībās piekrīt dažādas tiesības un pienākumi. Bez tam, maksa par rēķinu izrakstīšanu ir 

saistīta ar attiecīgās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu 

nodrošināšanu, t.i., citas pārvaldīšanas darbības, kas izriet no dzīvokļu īpašnieku kopības dotā 

pilnvarojuma un kas Sabiedrībai rodas uz Civillikuma 2307.panta pamata, un ir neatraujami 

saistītas ar doto pilnvarojumu veikt visas nepieciešamās darbības komunālo pakalpojumu 

pilnvērtīgai nodrošināšanai 

Sabiedrība atzīmē, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir īpaša veida tiesību subjekts. 

Piemērojot maksu par rēķinu izrakstīšanu kā papildus pakalpojumu, kas saistīts ar dzīvokļu 

īpašnieku kopības dotā pilnvarojuma izpildi, Pārvaldnieks vadījās no apstākļiem, ka darījuma 

otra puse ir nevis katrs individuāli dzīvokļa īpašnieks kā patērētājs, bet dzīvokļu īpašnieku 

kopība.  

Sabiedrība atsaucas uz PTAC iepriekš sūtītajām vēstulēm: 1) 2020.gada 28.jūlijā SIA 

“LABO NAMU AĢENTŪRA” sūtīto vēstuli Nr.3.1.-1/7013/L-156; 2) 2020.gada 28.jūlijā 

Civinity grupas uzņēmumiem Latvijā sūtīto vēstuli Nr.3.1.-1/7006/L-156 (turpmāk – 

Aicinājums), kā arī tajā izteikto aicinājumu.   

Sabiedrība vērš PTAC uzmanību uz papildus būtiskiem apsvērumiem un Sabiedrības 

komercdarbību, kas jau ir radušies un konstatēti pirms Aicinājuma saņemšanas, un tādējādi 

nevar tikt interpretēti kā papildus konstatētie negodīgas komercprakses darbības pārkāpumi. 

Sabiedrības paziņojumi par tiešajiem norēķiniem ir izplatīti 2020.gada 19.februārī, 

aicinot attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopību normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā pieņemt lēmumu par to, kādā veidā tiks turpināti turpmākie maksājumi ar pakalpojuma 

sniedzējiem – ar tiešajiem maksājumiem vai pārvaldnieka starpniecību jeb netiešajiem 

maksājumiem. Paziņojumos norādot, ka līdz brīdim, kad tiks pieņemts lēmums par tiešo 

maksājumu veikšanu pakalpojuma sniedzējam, Sabiedrība nodrošinās komunālo pakalpojumu 

rēķinu izrakstīšanu.  

Papildus pakalpojums – maksa par rēķinu izrakstīšanu tika iekļauta dzīvokļu īpašnieku 

rēķinos nākamajā mēnesī pēc 2020.gada 19.februāra paziņojumu izplatīšanas, tas ir, 2020.gada 

marta rēķinos, ko Sabiedrība vairs nevar novērst, jo tās ir darbības, kas veiktas pirms 

Aicinājuma saņemšanas, un jau vairākkārt PTAC apliecinājusi, ka ņems vērā un turpmāk savā 

komercdarbībā paredzēs samērīgus termiņus.  

Attiecībā par pakalpojuma gala cenu, Sabiedrība norāda, ka paziņojumos tika norādīta 

cena EUR 3.38 (bez PVN) no dzīvokļa īpašuma, ko Sabiedrība vairs nevar novērst, jo tās ir 

darbības, kas veiktas pirms Aicinājuma saņemšanas, un jau vairākkārt PTAC apliecinājusi, ka 

ņems vērā un turpmāk par tiem pakalpojuma veidiem, par kuriem var veikt gala cenas 

aprēķināšanu, norādīs pakalpojuma gala cenu, ieskaitot nodokļus un nodevas. Bez tam, PTAC 

Aicinājumā ir norādījis, ka vienlaikus PTAC ir secinājis, ka atsevišķi Civinity grupas 

uzņēmumi ir centušies labot savu kļūdu par gala cenas nenorādīšanu paziņojumos, neatsakot 

un sniedzot individuālos skaidrojumus par maksas sastāvdaļām tiem patērētājiem, kuri ar 

vērsušies ar attiecīgajiem iesniegumiem, kas arī atbilst esošā civiltiesiskā strīda noregulēšanai.   
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Attiecībā par ekonomisko pamatojumu, Sabiedrība norāda, ka Aicinājumā ir cita starpā 

norādīts, ka PTAC secina, ka normatīvie akti atļauj Civinity grupas uzņēmumiem pieprasīt no 

patērētājiem maksu par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu, papildus konstatējot, ka 

SIA “LABO NAMU AĢENTŪRA”, kas ir viena no Civinity grupas uzņēmumiem, ir 

ekonomiski pamatojis pozīcijas “maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu”, 

konkrēti EUR 4.06 apmērā pamatotību, no PTAC rīcībā esošās informācijas PTAC 

pirmsšķietami secina, ka līdzīgs maksas ekonomiskais pamatojums varētu būt arī pārējiem 

Civinity grupas uzņēmumiem, kas arī atbilst esošajai situācijai, jo Civinity grupas uzņēmumi, 

t.sk., Sabiedrība, jau apliecināja PTAC, ka ir veikušas identiskus procesus attiecībā par 

pozīcijas “maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu” piemērošanu un pēc dzīvokļu 

īpašnieku individuālajiem pieprasījumiem ir nodrošinājusi papildus skaidrojumus par maksas 

sastāvdaļām. 

Sabiedrība paskaidrojumos atsaucas uz 2021.gada 29.oktobrī notikušo tikšanos ar 

PTAC pārstāvjiem. Sabiedrība atzīmē, ka tikšanās laikā PTAC apstiprināja, ka pēc Ekonomikas 

ministrijas viedokļa saņemšanas, nepastāv strīds par normatīvo aktu interpretāciju attiecībā uz 

papildus pakalpojumu – maksu par rēķinu izrakstīšanu, t.sk., Sabiedrības tiesisko pamatu segt 

izdevumus, kas tai radušies dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā saistībā ar pilnvarojuma izpildi, 

noteikto gala cenu, ekonomisko pamatojumu, tādējādi Sabiedrība papildus sniedz PTAC 

paskaidrojumus un pierādījumus tikai attiecībā uz Sabiedrības īstenoto komercpraksi sūtot 

paziņojumus, atgādinājumus un brīdinājums līdz Sabiedrības administratīvās lietas izskatīšanai. 

Par līgumsoda un nokavējuma naudas aprēķināšanu, Sabiedrība atkārtoti apliecina, ka 

līdz jautājuma par pozīciju “maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu” tiesiskam 

noregulējumam, Sabiedrība nodrošina godīgu komercpraksi un neaprēķina līgumsodu un 

nokavējuma naudu no iepriekš minētās pozīcijas, un gadījumā, ja sistēmas kļūdas dēļ ir veikts 

nepamatots aprēķins, saskaņā ar klientu pieprasījumu šis jautājums tiek risināts individuāli un 

nepamatoti aprēķinātais līgumsods un nokavējuma procenti tiek dzēsti, atspoguļojot to kārtējā 

mēneša rēķinā. 

Par pirmstiesas darbībām parādu atgūšanas procesā, Sabiedrība atkārtoti apliecina, ka 

līdz jautājuma  par pozīciju – “maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu” tiesiskam 

noregulējumam, Sabiedrība nodrošina godīgu komercpraksi un ar viss lielāko rūpību organizē 

procesus, lai dzīvokļu īpašniekiem, kuri norāda, ka neveic maksājumu par iepriekš minēto 

pozīciju, netiktu veiktas pirmstiesas parādu atgūšanas darbības, t.i., nosūtīti “Paziņojumi”, 

“Atgādinājumi par parādsaistībām” un “Brīdinājumi”, un gadījumā, ja sistēmas kļūdas dēļ ir 

nosūtīti iepriekš minētie dokumenti, saskaņā ar klientu pieprasījumu šis jautājums tiek risināts 

individuāli un tiek analizēti sistēmas dati turpmākās kļūdas novēršanai. 

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība ir uzdevusi Sabiedrībai nodrošināt 

pārvaldīšanas darbības kopumā, neaprobežojoties ar pilnvarojumu Sabiedrībai slēgt līgumus 

dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu 

nodrošināšanu, t.sk., veicot visas no pilnvarojuma izrietošās tiesiskās darbības, kas ir saistītas 

ar pakalpojuma nodrošināšanu līdz pat gala patērētājam un ar to saistīto izdevumu segšanu, 

atbilstoši Civillikuma 2307.pantam, kas nosaka, ka visu, kas pilnvarniekam bijis nepieciešami 

jāizlieto viņam dotā uzdevuma izpildīšanai, pilnvarotājs viņam atlīdzina un bez tam maksā 

procentus par to, ko pilnvarnieks izlicis no savas naudas. 

Uzdodot pārvaldīšanas darbības un noslēdzot pārvaldīšanas līgumu, kurā cita starpā ir 

ietverts arī izdotais pilnvarojums, starp Sabiedrību un dzīvokļu īpašnieku kopību tika noteikta 

maksāšanas kārtība, kas ir tikai dzīvokļu īpašnieku kopības sevišķā kompetencē, atbilstoši 

Dzīvokļu īpašuma likuma 16.panta otrās daļas 9.punktam, kas nosaka, ka tikai dzīvokļu 

īpašnieku kopība var lemt par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu noteikšanas un 

maksāšanas kārtību, un noteiktas sekas saistību savlaicīgas neizpildes gadījumā, līdz ar to 

Sabiedrībai ir tiesisks pamats izrakstīt rēķinus par papildus pozīciju – maksa par komunālo 



15 
 

pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu ar regularitāti 1x mēnesī, ar līgumā noteikto apmaksas 

termiņu, kavējuma gadījumos veikt līgumsoda/ nokavējuma naudas aprēķinus. Papildus 

Sabiedrība norāda, ka neviena dzīvokļu īpašnieku kopība, kurai ir tiesības dot, grozīt vai atsaukt 

Sabiedrībai kā pārvaldniekam dotos uzdevumus attiecīgās dzīvojamās mājas apsaimniekošanai, 

nav izteikusi gribu to darīt, un dzīvokļu īpašnieku kopībā esošie dzīvokļu īpašnieki veic visu 

Sabiedrības sniegto tiem pakalpojumu regulāru apmaksu, kas nodrošina efektīvu dzīvojamās 

mājas pārvaldīšanu visu dzīvokļu īpašnieku interesēs. 

Veikt aktīvu darbību ar parādniekiem Sabiedrībai uzliek par pienākumu arī 

Pārvaldīšanas likums, tiesiski noslēgtais pārvaldīšanas līgums un uz pilnvarojuma pamata 

dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā noslēgtie līgumi par pakalpojumu nodrošināšanu, lai 

kontrolētu dzīvojamās mājas īpašnieka maksājumus un nodrošinātu pakalpojumu 

nepārtrauktību, kas to atslēgšanas vai nenodrošināšanas gadījumā var skart citu dzīvojamās 

mājas īpašnieku intereses, kas savlaicīgi veic visus maksājumus. Sabiedrība savu komercpraksi 

veido tā, lai veicinātu visu dzīvokļu īpašniekiem izrakstīto rēķinu savlaicīgu apmaksu, 

Sabiedrības kā pilnvarnieka dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā noslēgto līgumu par dzīvojamās 

mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu, komunālo pakalpojumu 

nepārtrauktības nodrošināšanu, kas lielā mērā ir atkarīga tikai no dzīvokļu īpašnieku kopības 

saistību izpildes, nodrošinot nepieciešamo finansējumu saistību izpildei.  

Pārvaldīšanas likums neuzliek Sabiedrībai par pienākumu pirms prasības celšanas tiesā 

veikt pirmstiesas parādu piedziņas darbības, t.i., iesniegt pierādījumus, ka parādniekiem ir 

nosūtīti brīdinājumi un/vai atgādinājumi par saistību izpildi, attiecīgi Sabiedrība savu 

komercpraksi veido tā, lai dzīvokļa īpašnieks primāri, veiktu norēķinus savlaicīgi, t.i., rēķinā 

norādītajā termiņā, un lai samazinātu izdevumus, kas parādniekam varētu rasties ceļot prasību 

tiesā, veic darbības pirmstiesas ceļā neveikto maksājumu atgūšanai. Sabiedrība uzskata, ka ir 

pamatoti veikusi savlaicīgas disciplinējoša rakstura darbības, kuru mērķis ir novērst dzīvokļu 

īpašnieku kopībā ietilpstošā patērētāja saņemtā pakalpojuma novēlotu apmaksu, jo 

pilnvarojuma ietvaros Sabiedrības sniegto pakalpojumu apmaksas termiņš ir atrunāts 

pārvaldīšanas līgumā un iekļauts rēķinos. 

Attiecībā uz komunālo pakalpojumu atslēgšanu rēķina nesavlaicīgas apmaksas 

gadījumā, šīs tiesības tiek izmantotas tikai izņēmuma gadījumos un tikai attiecībā uz tiem 

pakalpojumiem par kuriem Sabiedrībai pakalpojuma neapmaksas gadījumā ir tiesības atslēgt 

pakalpojumu. Bez tam, Sabiedrība savu komercpraksi veido tā, ka parādnieka maksājumu 

kavējuma gadījumos par to papildus tiek paziņots, dots papildus laiks rast risinājumu saistību 

nokārtošanai. Attiecībā uz rēķinā iekļauto pozīciju par papildus pakalpojumu – maksu par 

rēķinu izrakstīšanu, neviens normatīvais akts šādas tiesības Sabiedrībai atslēgt pakalpojumus 

patērētājam par savlaikus neapmaksāto papildus pakalpojumu nepiešķir, un Sabiedrība 

apliecina, ka nevienam no dzīvokļu īpašniekiem, ja ir parāds par šo pozīciju, pakalpojumus 

neatslēdz.  

Par Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma piemērošanu un tiesisko pamatu datu apstrādei, 

Sabiedrība uzskata, ka tai ir tiesisks pamats datu apstrādei, kas izriet no Pārvaldīšanas likuma 

līdz ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanu par pārvaldīšanas uzdevuma uzdošanu 

Sabiedrībai un attiecīgā pilnvarojuma izsniegšanu rīkoties dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā. 

Līdz ar to, Sabiedrība uzskata, ka Sabiedrība kā pārvaldnieks ir atzīstams par datu pārzini, 

kuram ir dots nepieciešamais uzdevums un pilnvarojums minēto datu apstrādei pārvaldīšanas 

darbību nodrošināšanai, pārvaldīšanas līguma izpildei, dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā 

noslēgto līgumu ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem izpildei, leģitīmo interešu ievērošanai. 

Papildus pakalpojums – maksa par rēķinu izrakstīšanu dzīvokļu īpašniekiem tiek 

iekļauta rēķinos laika posmā no 2020.gada marta līdz 2021.gada oktobra mēnešiem. 

Norādītajā periodā papildus pakalpojums – maksa par rēķinu izrakstīšanu iekļauta 49 
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līdz 59 dzīvojamām mājām, 1469 līdz 2093 dzīvokļu īpašniekiem katru mēnesi atbilstoši 

Sabiedrības iesniegtajai tabulai.  

Sabiedrība vērš uzmanību, ka veicot pirmstiesas parādu piedziņas darbības, kas ir 

saistītas ar “Paziņojumu”, “Atgādinājumu par parādsaistībām” un “Brīdinājumu” nosūtīšanu 

tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri neievēro pārvaldīšanas līgumā noteikto maksāšanas kārtību un 

attiecīgi rēķinu savlaicīgu apmaksu, sistēma automātiski ģenerē iepriekš minētos dokumentus 

un veic to izsūtīšanu. Nav mazsvarīgi, ka Sabiedrība sistēmā jau ir uzlikusi statusu “nesūtīt 

brīdinājumu” tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri neveic maksājumus saistībā ar šo papildus 

maksu. Līdz ar to, ja sistēma spēj to identificēt, atgādinājumi un brīdinājumi netiek ģenerēti un 

nosūtīti, savukārt, attiecībā uz tiem parādniekiem, kam uz dokumenta ģenerēšanas brīdi ir 

parāds arī par citu periodu, var notikt sistēmas kļūda un nosūtīti iepriekš minētie atgādinājumi 

un brīdinājumi.  

Sabiedrība norāda, ka pēc tās 2021.gada 26.februāra vēstules Nr.S03-CSK-2021/62 [4] 

punktā norādītajām darbībām un Vēstules no PTAC saņemšanas Sabiedrība ir manuāli veikusi 

papildus darbības nosūtīto dokumentu pārbaudei attiecībā uz papildus pakalpojumu – maksa 

par rēķinu izrakstīšanu, un konstatēja, ka sistēmas kļūdas dēļ ir ģenerēti un nosūtīti 24 

brīdinājumi, attiecīgi 10 dzīvokļu īpašniekiem Sabiedrības norādītajās adresēs.   

Sabiedrība atkārtoti apliecina, ka tā nodrošina godīgu komercpraksi un ar vislielāko 

rūpību organizē procesus, lai dzīvokļu īpašniekiem, kuri norāda, ka neveic maksājumu par 

iepriekš minēto pozīciju, netiktu veiktas pirmstiesas parādu atgūšanas darbības, t.i., sūtīti  

papildus “Paziņojumi”, “Atgādinājumi par parādsaistībām” un “Brīdinājumi” līdz šī jautājuma 

tiesiskam noregulējumam, un gadījumā, ja tiks konstatēti papildus gadījumi, kurus Sabiedrībai 

neizdevās manuāli identificēt šajā iepriekš minētajā pārbaudē un sistēmas kļūdas dēļ tiks 

ģenerēti jauni iepriekš minētie dokumenti, Sabiedrība izskatīs un risinās to individuāli ar katru 

dzīvokļa īpašnieku.   

Sabiedrība norāda, ka atbilstoši Komerclikuma 1.pantam komercdarbība ir atklāta 

saimnieciskā darbība ar peļņas gūšanas nolūku. Līdz ar to, lai nodrošinātu pakalpojumu 

nepārtrauktību dzīvojamā mājā, Sabiedrībai kā pārvaldniekam, kas rīkojas dzīvokļu īpašnieku 

kopības vārdā kā pilnvarniekam, nav pienākums ieguldīt savus finanšu līdzekļus dzīvokļu 

īpašnieku kopības saistību pilnīgai izpildei attiecībā uz komunālo pakalpojumu nodrošināšanu 

un rēķinu administrēšanu. 

[3] Izvērtējot konkrētās administratīvās lietas materiālus, PTAC secina: 

[3.1] Par komercprakses īstenotāja un patērētāja definējumu PTAC norāda 

minēto. Saskaņā ar NKAL 1.panta pirmās daļas 2.punktu komercprakse ir darbība (uzvedība, 

apgalvojums, komerciāla saziņa, tirgvedība) vai bezdarbība (noklusējums), kas tieši saistīta ar 

tirdzniecības veicināšanu, preces (ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas) pārdošanu vai 

pakalpojuma sniegšanu patērētājam. NKAL 1.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka 

komercprakses īstenotājs ir jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kas savas saimnieciskās vai 

profesionālās darbības ietvaros īsteno komercpraksi, kā arī jebkura cita fiziskā vai juridiskā 

persona, kas rīkojas komercprakses īstenotāja vārdā vai uzdevumā. Saskaņā ar NKAL 3.panta 

otro daļu minētā likuma noteikumi attiecas uz komercpraksi, kas tiek īstenota attiecībā uz 

patērētāju pirms līguma noslēgšanas, līguma slēgšanas laikā, kā arī pēc līguma noslēgšanas. 

Sabiedrības rīcība, piedāvājot un sniedzot patērētājiem (dzīvokļu īpašniekiem) pārvaldīšanas 

(apsaimniekošanas) pakalpojumus, tostarp, izrakstot rēķinus, nosūtot patērētājiem Paziņojumu, 

Atgādinājumu, Pirmstiesas atgādinājumu, Brīdinājumu, kā arī citu darbību īstenošana sakarā ar 

patērētājiem sniegtajiem pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) pakalpojumiem, ir uzskatāma par 

komercpraksi NKAL 1.panta  pirmās daļas 2.punkta izpratnē. Saskaņā ar informācijas sistēmā 

“Lursoft” norādīto, Sabiedrībai ir reģistrēts darbības veids – “Nekustamā īpašuma pārvaldīšana 

par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0)”, kā arī Sabiedrība kopš 2012.gada 
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12.marta ir reģistrēta Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrā. Atbilstoši NKAL 1.panta pirmās 

daļas 1.punktam Sabiedrība ir atzīstama par komercprakses īstenotāju, kas konkrēto 

komercpraksi īsteno savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros.   

Savukārt PTAL 1.panta 3.punktā noteikts, ka patērētājs ir fiziskā persona, kas izsaka 

vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu 

nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.  

PTAC atzīmē, lai arī Sabiedrība savos paskaidrojumos ir vērsusi PTAC uzmanību, vai 

īpašnieku kopība (kā īpašs tiesību subjekts), kas nav fiziska persona, var tikt uzskatīta par 

patērētāju un vājāku, neaizsargātāku līgumslēdzējpusi, PTAC atzīmē, ka konkrēto pakalpojumu 

(dzīvojamās mājas apsaimniekošanas pakalpojumu) saņem un izmanto fiziskas personas – 

dzīvokļu īpašnieki, kas PTAL izpratnē ir vērtējami kā patērētāji. Lai arī normatīvie akti saistībā 

ar dzīvojamo māju apsaimniekošanas pakalpojumu atsevišķos gadījumos nosaka 

nepieciešamību pēc, piemēram, kopības lēmuma, proti, vairāku fizisku personu kopīgas 

darbošanās vienotam mērķim, tas palīdz regulēt konkrētā pakalpojuma organizēšanu, 

saņemšanu un norēķināšanos par pakalpojumu, tomēr jāņem vērā, ka dzīvojamo māju 

apsaimniekošanas pakalpojumam noteiktās specifiskās prasības (tajā skaitā atsevišķos 

gadījumos ierobežojumi rīkoties un pieņemt ar īpašumu saistītus lēmumus vienpersoniski) 

nevar ierobežot fiziskās personas kā patērētāja normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Lai arī 

līgumu par apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Sabiedrība slēdz ar dzīvokļu īpašnieku 

kopību, tomēr Sabiedrība rēķinus, kā arī attiecīgus paziņojumus un brīdinājumus saistībā ar 

noslēgto līgumu nosūta katram dzīvokļa īpašniekam. Tādējādi dzīvokļa īpašniekiem, izdarot 

izvēli attiecībā uz rēķina (visām tajā minētajām pozīcijām) apmaksāšanu, ir jāizdara sava izvēle, 

kā rezultātā tiek skartas viņa ekonomiskās intereses.  

Ievērojot minēto, PTAC ieskatā konkrētajā lietā dzīvokļu īpašnieki ir vērtējami kā 

patērētāji PTAL izpratnē, ja tie ir fiziskas personas un pakalpojumu saņemšana nav saistīta ar 

to saimniecisko vai profesionālo darbību. Savukārt Sabiedrības darbība apsaimniekošanas 

pakalpojuma sniegšanas ietvaros ir uzskatāma par komercpraksi NKAL izpratnē.  

Papildus atzīmējams, ka dzīvojamās mājas apsaimniekotājs uz līguma pamata sniedz 

pakalpojumus atbildētājam kā fiziskai personai par tam piederoša nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanu. Atbilstoši PTAL 1. panta 3. un 4.punktam šādas tiesiskās attiecības ir 

uzskatāmas par pakalpojumu sniedzēja un patērētāja attiecībām, kuras apspriežamas saskaņā ar 

minēto likumu (skat., Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2015. gada 11. septembra 

spriedums lietā Nr. SKC 175/2015, 7. punkts.  

[3.2] Par Sabiedrības tiesībām pieprasīt no dzīvokļu īpašniekiem maksājumus par 

rēķinu izrakstīšanu PTAC paskaidro turpmāk minēto.  

Pārvaldīšanas likuma 10.panta trešajā daļā noteikts, ka, uzdodot pārvaldniekam 

pārvaldīšanas uzdevumu, dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums ir nodrošināt šā uzdevuma 

izpildei nepieciešamo finansējumu. Uzdodot pārvaldīšanas uzdevumu un noslēdzot 

pārvaldīšanas līgumu, kas paredz pārvaldnieka pienākumu veikt maksājumu ar pārvaldnieka 

starpniecību, maksai par šo pienākumu bija jābūt atrunātai līgumā. Ja pārvaldniekam objektīvu 

iemeslu dēļ ir radušies papildu izdevumi, tad, lai nodrošinātu šo pakalpojumu, ir iespējams 

piemērot Civillikuma 2307.pantu, kas nosaka, ka visu, kas pilnvarniekam bijis nepieciešami 

jāizlieto viņam dotā uzdevuma izpildīšanai, pilnvarotājs viņam atlīdzina un bez tam maksā 

procentus par to, ko pilnvarnieks izlicis no savas naudas. Vienlaikus atzīmējams, ka dzīvokļa 

īpašniekam, pamatojoties uz Civillikuma 2307.pantu, ir pienākums atlīdzināt nevis jebkuru 

maksājumu, piemēram, izmaksas, kas aptuveni līdzīgas pakalpojumu sniedzēju aprēķinātajām 

izmaksām, kas ir saistītas ar rēķinu apkalpošanu, bet gan tikai tos izdevumus, kas pilnvarniekam 

bijuši nepieciešami dotā uzdevuma izpildei, ciktāl tie jau nav ietverti pielīgtajā pārvaldīšanas 

maksā.  
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Arī atbilstoši lietas ietvaros saņemtajiem skaidrojumiem no Ekonomikas ministrijas 

(Ekonomikas ministrijas 2021.gada 21.oktobra vēstulē Nr.3.3-6/2021/7475N) norādīts, ka 

līgumu slēgšana par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem ir 

obligātā pārvaldīšanas darbība (tā nav uzskatāma par citu pārvaldīšanas darbību, kas tiek veikta 

atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai). Pārvaldniekam var tikt uzdots 

veikt gan obligātās pārvaldīšanas darbības, gan arī citas pārvaldīšanas darbības. Uzdoto darbību 

izpildē pārvaldnieks attiecībās ar dzīvojamās mājas īpašnieku kļūst par pakalpojumu sniedzēju, 

izņemot gadījumu, kad tas saņēmis pilnvarojumu slēgt līgumu dzīvojamās mājas īpašnieka 

vārdā. Līdz ar to visos gadījumos pārvaldīšanas darbības – gan obligātās pārvaldīšanas darbības, 

gan arī citas pārvaldīšanas darbības pārvaldnieks veic tad, ja ar pārvaldīšanas līgumu ir uzdots 

attiecīgs pārvaldīšanas uzdevums. Pie pārvaldnieka kā pakalpojuma sniedzēja darbības pieder, 

piemēram, dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, vai sanitārā 

apkope, savukārt pie pilnvarotās personas (pārstāvja) darbības – līgumu slēgšana par 

dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, vai prasības celšana tiesā citu 

dzīvojamās mājas īpašnieku interesēs pret dzīvojamās mājas īpašnieku par maksājumu saistību 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Atšķirībā no pārvaldīšanas pakalpojuma, kad pārvaldnieks 

piedāvā pakalpojuma cenu, bet dzīvokļu īpašnieku kopība to apstiprina, nosakot pārvaldīšanas 

izdevumus, pārvaldnieka kā pilnvarotās personas darbība nozīmē, ka pārvaldnieks uzņemas 

izpildīt dzīvokļu īpašnieku kopības doto uzdevumu un sedz tos ar uzdevuma izpildi izdevumus, 

kurus būtu jāsedz pašai dzīvokļu īpašnieku kopībai. Respektīvi līdzīgi kā noslēgtais līgums, kas 

pienākumu un tiesību ziņā saista tieši pašu atvietojamo (sk. Civillikuma 1515.pants), arī 

uzdevuma izpildei izlietotie izdevumi ir jāatlīdzina (Civillikuma 2307.pants), jo tie būtu 

radušies arī pašam pilnvarotājam. Tātad, ja pārvaldnieks ir darbojies kā pilnvarotā persona, tad 

dzīvokļu īpašnieku kopībai ir jāatlīdzina pārvaldniekam izdevumi, kas ir bijuši nepieciešami 

viņam dotā uzdevuma izpildīšanai. 

Tādējādi ir pieļaujams, pamatojoties uz Civillikuma 2307.panta normām, prasīt no 

dzīvokļu īpašniekiem izdevumus, kas ir radušies pārvaldniekam saistībā ar rēķinu izrakstīšanu. 

Tomēr Sabiedrībai katrā strīda gadījumā, ņemot vērā konkrētā apsaimniekošanas līgumā 

noteikto/paredzēto (un attiecīgos pielikumos ietverto un kopības lēmumos nolemto) 

civilprocesuālā kārtībā būtu jārisina strīds par to, vai Sabiedrībai ir tiesības pieprasīt no 

patērētājiem papildu izdevumus, kā arī par šo summu apmēra pamatotību, tajā skaitā, vai daļa 

no pieprasītās summas jau nav ietverta pielīgtajā pārvaldīšanas maksā, piemēram, izdevumos, 

kas Sabiedrībai rodas, sastādot rēķinus par tās sniegtajiem pakalpojumiem – pārvaldīšanas 

pakalpojumu atlīdzība. 

PTAC atzīmē, ka saskaņā ar Civilprocesa likuma 1.panta pirmo daļu katrai fiziskajai un 

juridiskajai personai ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu 

aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Lai arī atbilstoši normatīvajiem aktiem civiltiesiskā 

kārtībā Sabiedrība ir tiesīga pieprasīt no dzīvokļu īpašniekiem izdevumus, kas ir radušies 

saistībā ar rēķinu izrakstīšanu, tomēr nav atbilstoša Sabiedrības Paskaidrojumos 2 (6.6.punktā) 

minētā norāde, ka “Sabiedrībai ir tiesības un tiesisks pamats izrakstīt rēķinus dzīvojamās mājas 

dzīvokļa īpašniekiem par papildus nodrošinātajiem pakalpojumiem, un attiecīgi dzīvojamās 

mājas dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums šos izdevumus apmaksāt vai vērsties tiesā, ja uzskata, 

ka Sabiedrībai netika dots uzdevums nodrošināt papildus pakalpojumus saskaņā ar noslēgtajiem 

pārvaldīšanas līgumiem” (līdzīga satura norāde minēta Sabiedrības 2021.gada 10.marta vēstulē 

Nr.S03-CSK-2021/73), jo tieši Sabiedrībai atbilstoši Civilprocesa likuma normām ir tiesības 

vērties tiesā ar attiecīgu prasību par konkrētām summām, iesniedzot attiecīgus pierādījumus to 

apmēram. PTAC atzīmē, ka arī Ekonomikas ministrija savā 2021.gada 1.marta vēstulē Nr.3.3-

6/2021/1619N ir norādījusi, ka “kreditors ir tiesīgs vērsties tiesā ar prasības pieteikumu par 

nesamaksāta parāda piedziņu. Ja tiesa, izskatot lietu pēc kreditora pieteikuma, secina, ka parāda 

samaksas pieprasījums ir pamatots, parādniekam ar tiesas spriedumu tiek uzlikts juridisks 

pienākums samaksāt pieprasīto summu. Tātad pārvaldniekam ir tiesības vērsties tiesā un prasīt 



19 
 

atlīdzību par izdevumiem, kas izlietoti dotā uzdevuma izpildei”, tādējādi nav pamatoti norādīt, 

ka tieši patērētājam, strīda gadījumā nepiekrītot maksāt rēķinā pēc patērētāja domām 

nepamatoti iekļautās summas, būtu jāvēršas tiesā, jo tieši Sabiedrībai, ja pusēm neizdodas atrast 

savā starpā vienoties, pamatojoties uz Civillikuma 2307.pantu, būtu tiesības un pienākums 

vērsties tiesā, ievērojot Civilprocesa likuma 93.panta pirmajā daļā noteikto, ka katrai pusei 

jāpierāda tie fakti, uz kuriem tā pamato savus prasījumus vai iebildumus. Prasītājam jāpierāda 

savu prasījumu pamatotība. Atbildētājam jāpierāda savu iebildumu pamatotība. Vienlaikus 

PTAC norāda, ka nav aizliegts patērētāju informēt par pakalpojuma sniedzēja izdevumiem, 

piemēram, atsevišķā paziņojumā vai arī rēķinā, tomēr patērētājam sniedzama pilnīga 

informācija, tajā skaitā par to, kā konkrētā summa veidojusies un ka tās pieprasīšana ir saistīta 

ar noslēgto līgumu, tomēr pamatota ar Civillikuma 2307.pantu un patērētājam ir tiesības iebilst 

par norādītās summas pieprasīšanu un/vai tās apmēru.  

[3.3] Par Paziņojuma, Atgādinājuma, Pirmstiesas atgādinājuma, Brīdinājuma 

saturu un formu, kā arī saistībā ar tiem īstenoto praksi (gadījumos, kad tas nav pamatots 

ar konkrētu līguma noteikumu un/vai dzīvokļu īpašnieku kopības pieņemtu lēmumu) 

PTAC norāda turpmāk minēto.  

[3.3.1] Saskaņā ar Parādu ārpustiesas atgūšanas likuma (turpmāk – PĀAL) 1.panta 

1.punktu parāds ir maksājuma saistības, kas nav izpildītas tiesiskā darījumā vai tiesību aktā 

noteiktajā termiņā. Strīds par maksājuma (maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu 

izrakstīšanu) veikšanu risināms tiesā civilprocesuālā kārtībā, tā apmaksai nav noteikts termiņš 

ne tiesiskā darījumā, ne arī tiesību aktā. Ievērojot minēto, uz konkrēto maksājumu nav 

attiecināms PĀAL regulējums, jo konkrētais maksājums nav parāds PĀAL izpratnē. Atsevišķi 

PTAC norāda, ka gadījumā, ja pārvaldnieks uzsāk parādu atgūšanu PĀAL ietvaros, tad 

atbilstoši PĀAL 7.pantā noteiktajam tam ir pienākums sniegt patērētājam patiesu un pilnīgu 

informāciju par parādsaistībām. Proti, rakstveidā paziņot parādniekam par parāda esamību un 

aicinot labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, nosūtāmo paziņojumu noformējot 

atbilstoši PĀAL 7.pantā noteiktajām prasībām.     

Sastādot PĀAL prasībām neatbilstošu paziņojumu (Atgādinājumu), kurā tiek norādīts, 

ka pārvaldnieks veiks visas nepieciešamās parāda piedziņas darbības, tajā skaitā, datus 

ievietojot AS “Kredītinformācijas Birojs” datubāzē,  Pirmstiesas atgādinājumā norādot, ka 

patērētājam nāksies segt parāda atgūšanas izdevumus, Brīdinājumā norādot, ka nenokārtojot 

parādu saistības iepriekš norādītajā termiņā, Sabiedrība veiks visus nepieciešamos pasākumus 

piespiedu parāda piedziņas veikšanai, nodos lietu ar klienta personas datiem (..) tās pārstāvim, 

parāda piedziņas kompānijai, ko, Sabiedrības ieskatā, tai būtu tiesības veikt, šādas darbības 

vērtējamas kā maldinoša un agresīva komercprakse (Skat., lēmuma 3.6.punktu). 

 [3.3.2] Katrs individuāls civiltiesisks strīds tiek vērtēts tiesā civilprocesuālā kārtībā, 

ņemot vērā sacīkstes principu, proti, pušu iesniegtos pierādījumus, pēc kuriem kādai no pusēm 

tiek pieņemts labvēlīgs lēmums, līdz ar ko iespējams tā ne vienmēr būtu Sabiedrība, jo pirms 

attiecīga tiesas nolēmuma pasludināšanas pusēm nav zināms, kurai par labu lems tiesa. Tādējādi 

Sabiedrībai nebūtu pamata norādīt patērētājiem šāda satura informāciju, kas (Pirmstiesas 

atgādinājumā) nosaka: “Gadījumā, ja norādītajā termiņā no Jums nesaņemsim apmaksu vai 

netiks noslēgta vienošanās, vērsīsimies ar prasību tiesā par parāda piedziņu, kas Jums radīs 

papildu izmaksas, t.sk., Jums nāksies segt parāda atgūšanas izdevumus, tiesāšanās izdevumus 

un aprēķinātos nokavējuma procentus līdz parāda pilnīgai apmaksai. Bez tam, pārvaldīšanas 

uzdevumu ietvaros, informēsim dzīvojamās mājas īpašniekus par atsevišķa dzīvojamās mājas 

īpašnieka darbību vai bezdarbību, kas skar vai var skart citu dzīvojamās mājas īpašnieku 

intereses”, kā arī Brīdinājumā norādīt: “nenokārtojot parādu saistības iepriekš norādītajā 

termiņā, Sabiedrība veiks visus nepieciešamos pasākumus piespiedu parāda piedziņas 

veikšanai, nodos lietu ar klienta personas datiem (..) tās pārstāvim, parāda piedziņas 

kompānijai, attiecīgi cels prasību tiesā un nodos spriedumu izpildei zvērinātam tiesu 
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izpildītājam, kas radīs Klientam papildus izmaksas, t.sk., parāda atgūšanas izdevumi, tiesāšanās 

izdevumi, kā arī aprēķinātos nokavējuma procentus līdz parāda pilnīgai apmaksai”. Šāda 

Sabiedrības komercprakse vērtējama kā maldinoša un agresīva (Skat., lēmuma 3.6.punktu).  

[3.3.3] Gan Sabiedrības Atgādinājumā par parādsaistībām, gan Pirmstiesas 

atgādinājumā patērētājam tiek dotas 3 dienas parāda samaksāšanai. Sabiedrība savos 

Paskaidrojumos 2 atsaucas uz Pārvaldīšanas likuma prasībām, kā arī izstrādāto iekšējo procesu 

efektīva parādu atgūšanas procesa nodrošināšanai attiecībā uz parādniekiem, kas neievēro 

noteikto maksāšanas kārtību, papildus norādot, ka rēķinos tiek dots samērīgs termiņš to 

apmaksai un pirmstiesas atgādinājumos/brīdinājumos norādītais 3 dienu termiņš ir attiecināms 

tikai uz parādniekiem, lai dotu papildus laiku risināt jautājumus pirmstiesas ceļā. Brīdinājumā 

patērētājam tiek dots 5 dienu termiņš parāda apmaksai.  

PTAC konstatē, ka rēķini tiek izrakstīti mēneša 11., 12., 17., 18. un 19.datumā un 

apmaksas termiņš noteikts konkrētā mēneša pēdējais datums. Neskatoties uz minēto, kā arī 

Sabiedrības sniegtajiem skaidrojumiem, PTAC ieskatā paziņojumos noteiktais 3 un 5 dienu 

termiņš ir vērtējams kā nesamērīgi īss, lai patērētājs varētu izvērtēt parāda pamatotību, un 

pieņemt lēmumu tā apmaksai, it sevišķi, ņemot vērā to, ka strīds risināms civilprocesuālā 

kārtībā. Šāda Sabiedrības komercprakse vērtējama kā profesionālajai rūpībai neatbilstoša 

(Skat., lēmuma 3.6.punktu).  

[3.3.4] Brīdinājumā par parādu saistībām cita starpā norādīts: “Parāda neapmaksas 

gadījumā nekustamam īpašumam tiks atslēgta elektrības padeve – 20 dienu laikā no šī 

brīdinājuma nosūtīšanas dienas, pamatojoties uz 21.01.2014. MK noteikumu Nr.50 

“Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi” 74., 75. un 76.punktu un/vai 

siltumenerģijas padeve – 10 dienu laikā no šī brīdinājuma nosūtīšanas dienas, pamatojoties uz 

21.10.2008. MK noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 26.4. 

punktu, un tā tiks atjaunota pēc parāda pilnīgās nomaksas. Informējam, ka elektrības un 

siltumenerģijas piegādes atjaunošana ir maksas pakalpojums un pārtrauktais pakalpojums tiks 

atjaunots tikai pēc parāda pilnīgas nomaksas uz augstāk norādīto norēķinu kontu un 

pieslēgšanas maksas apmaksas uz norēķinu kontu Nr.(..)”.  

Sabiedrības Paskaidrojumos 3 (5.3.5.apakšpunktā) cita starpā attiecībā uz rēķinā 

iekļauto pozīciju par papildus pakalpojumu tā norāda, ka neviens normatīvais akts šādas tiesības 

Sabiedrībai atslēgt pakalpojumus patērētājam par savlaikus neapmaksāto papildus pakalpojumu 

nepiešķir un Sabiedrība apliecina, ka nevienam no dzīvokļu īpašniekiem, ja ir parāds par šo 

pozīciju, pakalpojumu neatslēdz.    

PTAC atzīmē, ka Sabiedrības rīcība, Brīdinājumā ietverot norādi par pakalpojumu 

atslēgšanu, ja parāds netiks apmaksāts pilnībā (gadījumos, kad parāda summā ietilpst maksa 

par rēķinu izrakstīšanu), kā arī norādi, ka uzskaitītie pakalpojumi tiks atjaunoti (kas ir maksas 

pakalpojums) tikai pēc parāda pilnīgas nomaksas,  ir vērtējama, kā maldinoša un agresīva 

komercprakse (Skat., lēmuma 3.6.punktu).  

[3.3.5] Attiecībā uz rēķinos ietveramo informāciju PTAC norāda sekojošo. Ekonomikas 

ministrijas, kā arī Sabiedrības minētajā Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 14.marta spriedumā 

Nr.SKC-70/2019 ir norādīts, ka rēķina izrakstīšana pati par sevi nenodibina parādsaistību, tāpēc 

prasība par rēķina atzīšanu par spēkā neesošu nav vērsta uz konkrēta tiesību vai likumīgu 

interešu aizskāruma vai apstrīdējuma novēršanu Civilprocesa likuma 1.panta pirmās daļas 

izpratnē. Vienlaikus PTAC norāda, ka tas savas kompetences ietvaros vērtē Sabiedrības 

īstenoto komercpraksi, līdz ar ko nozīme ir ne tikai konkrētai informācijai, kas tiek ietverta 

rēķinā, bet arī informācijas izvietojumam, saturam, formai, proti, vai patērētājam kontekstā ar 

Sabiedrības citām darbībām netiek radīts priekšstats, ka visas rēķinā norādītās summas (tajā 

skaitā pozīcija “maksa par komunālo pakalpojumu rēķina izrakstīšanu”) izriet kā patērētāja 

pienākums to apmaksāt atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem.  
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PTAC atzīmē, ka Pārvaldīšanas likuma 14.panta otrajā daļā ir noteikts, ka pārvaldnieka 

pienākums ir sniegt dzīvojamās mājas īpašniekam aktuālu, nepārprotamu un pilnīgu 

informāciju par dzīvojamās mājas īpašniekam saistošiem normatīvajiem aktiem un no tiem 

izrietošajām saistībām, par pārvaldnieka saistībām, kas izriet no pārvaldīšanas uzdevuma, kā 

arī – pēc dzīvojamās mājas īpašnieka pieprasījuma – par jautājumiem, kas attiecas uz 

pārvaldīšanas uzdevumu. Tādējādi pārvaldnieka sniegtajai informācijai, ne tikai sniedzot 

attiecīgus skaidrojumus patērētājiem, bet jau sākotnēji rēķinos iekļautajai informācijai, ir jābūt 

pilnīgai un patiesai, lai patērētājam būtu pilnīgi skaidrs, kādi maksājumi izriet no noslēgtā 

līguma un kādi maksājumi Sabiedrībai ir radušies papildus, proti, no Civillikuma un ka minētais 

strīds, ja tāds rodas, risināms civilprocesuālā kārtībā. 

Ņemot vērā, ka konkrētā maksas pozīcija rēķinos norādīta līdzās citām maksām par 

pakalpojumiem, proti, rēķinā visi maksājumi iekļauti vienotā tabulā, kā arī kontekstā ar 

Sabiedrības sūtītajiem materiāliem, proti, konkrētu notikumu virkni, patērētājam tiek radīts 

iespaids, ka maksa par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu ir pamatota ar līguma 

noteikumiem un ka patērētājam ir pienākums to nekavējoties apmaksāt, pretējā gadījumā var 

tikt uzsākts parādu ārpustiesas atgūšanas process vai arī pret patērētāju tiks vērsta prasība tiesā, 

kas uzliks patērētājam par pienākumu veikt citus papildu maksājumus. Līdz ar to, izmantojot 

šādu informācijas pasniegšanas veidu, Sabiedrība īsteno maldinošu komercpraksi (Skat., 

lēmuma 3.6.punktu).  

Līdztekus PTAC norāda, ka apsaimniekotājam nav aizliegts ietvert rēķinos informāciju, 

lai patērētājs būtu informēts par apsaimniekotājam radītajām papildu izmaksām, tomēr šī 

informācija atsevišķi nodalāma, vai arī patērētājam sniedzama konkrēta papildu informācija, ka 

šīs izmaksas apsaimniekotājam radušās papildus saistībā ar viņam uzdoto pilnvarojumu. 

[3.3.6] Papildus PTAC konstatē, ka Sabiedrība sākotnējā Paziņojumā bija norādījusi: 

“Esam apzinājuši komunālo pakalpojumu sniedzējus un noskaidrojuši viņu rēķinu 

sagatavošanas izmaksas, ja dzīvokļu īpašnieki individuāli veic tiešos norēķinus ar pakalpojumu 

sniedzējiem. Piemēram, izmaksas par ūdens un kanalizācijas, siltumenerģijas un atkritumu 

savākšanas rēķinu izrakstīšanu svārstās no 5,47 EUR līdz 8,49 EUR bez PVN. Katrs 

pakalpojuma sniedzējs izraksta savu rēķinu, ja tas tiek saņemts papīra formātā, par to tiek 

piestādīta vēl papildus maksa”.  

Sabiedrība Paskaidrojumos 2 ir norādījusi (7.4.sadaļā): “Rēķinu apkalpošanas izmaksas 

(ar PVN) pakalpojumu sniedzējiem noteiktas šādā apmērā: SIA “Rīgas ūdens” – EUR 3,19, AS 

“Rīgas siltums” – EUR 3,87, atkritumu apsaimniekotājam SIA “Clean R” – EUR 3,62”.  

Aplūkojot AS “RĪGAS SILTUMS” interneta lapu https://www.rs.lv/lv/saturs/tiesie-

norekini, tur norādīts: “Viena tiešā Rēķina-aprēķina sagatavošana AS “RĪGAS SILTUMS” 

izmaksā 2,73 EUR (bez PVN). Ja Rēķina-aprēķina piegāde tiks nodrošināta pa pastu, rēķina 

izmaksas palielināsies atbilstoši aktuālajiem pasta izdevumiem”. Savukārt SIA “Rīgas ūdens” 

interneta lapā https://www.rigasudens.lv/lv/tiesie-maksajumi ir šāda informācija: “SIA "Rīgas 

ūdens" likumdošanā noteiktajā kārtībā un termiņos ir veicis aprēķinus un informējis dzīvojamo 

māju pārvaldniekus par tiešo maksājumu izmaksām: rēķina apkalpošanas izmaksas – 2,14 EUR 

(bez PVN); pasta pakalpojumu izmaksas – 0,50 EUR (bez PVN); parāda piedziņas izmaksas, 

kas tiek noteiktas pēc mājas pārvaldnieka atsevišķa pieprasījuma, ņemot vērā dzīvojamās mājas 

īpašnieku maksātspēju”.  

Vienlaikus secināms, ka Sabiedrības Paskaidrojumos 2 (12.punktā) norādītajai SIA 

“LABO NAMU AĢENTŪRA” 2020.gada 30.jūnija vēstulei Nr.S03-LNA-2020/73 (kurā 

sniegti paskaidrojumi PTAC) pievienota AS “RĪGAS SILTUMS” sniegtā atbilde, kurā 

norādīts, ka AS “RĪGAS SILTUMS” apzināja nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, personāla 

skaitu un citus resursus, lai nodrošinātu tiešos norēķinus, un aprēķināja viena tiešā Rēķina-

aprēķina sagatavošanas izmaksas, kas ir 2,73 EUR (nez PVN). Ja Rēķina-aprēķina piegāde tiks 
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nodrošināta pa pastu, rēķina izmaksas palielināsies atbilstoši aktuālajiem pasta izdevumiem.  

Ievērojot minēto, secināms, ka Sabiedrība, ietverot Paziņojumā tekstu: “izmaksas par 

ūdens un kanalizācijas, siltumenerģijas un atkritumu savākšanas rēķinu izrakstīšanu svārstās no 

5,47 EUR līdz 8,49 EUR bez PVN”, maldināja patērētājus par izmaksām, ar kādām viņiem būtu 

jārēķinās, ja patērētāji izvēlēsies tiešos norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem. PTAC ieskatā 

konkrētā Sabiedrības komercprakse vērtējama kā maldinoša (Skat., lēmuma 3.6.punktu).   

[3.4] Attiecībā uz līgumsodu un citu nelabvēlīgu seku radīšanu saistībā ar rēķinā 

norādītās maksas nesamaksāšanas gadījumā PTAC norāda turpmāk minēto. Ņemot vērā 

iepriekšējā sadaļā minēto, kā arī to, ka Sabiedrības tiesības prasīt maksu par komunālo 

pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu, ja starp pusēm ir strīds par to, balstāma uz Civillikuma 

noteikumiem, proti, tiesa civilprocesuālā kārtībā izvērtēs katru strīdu un lems par pienākumu 

veikt/neveikt konkrētos maksājumus, tad strīdus gadījumos Sabiedrībai nav pamata piemērot 

līgumsodu vai citas materiālas sankcijas, jo par konkrētā maksājuma veikšanu/neveikšanu starp 

pusēm ir civiltiesisks strīds. Minēto apstiprina arī Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 

24.novembra spriedums lietā Nr.SKC-245/2010. Proti, spriedumā (5.3.punktā) norādīts, ka uz 

dzīvokļa īpašnieku, kurš nav noslēdzis apsaimniekošanas līgumu ar ēkas apsaimniekotāju – 

dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību un nav šīs sabiedrības biedrs, nav attiecināmas 

sankcijas, kuras par sabiedrības lēmuma nepildīšanu uzņēmušies tās biedri vai citi dzīvokļu 

īpašnieki. Tāpat spriedumā minēts, ka apsaimniekošanas izdevumu jēdziens nav tulkojams tik 

plaši, ka tas aptver tiesības noteikt līgumsodu vai paaugstinātus salīdzinājumā ar likumiskajiem 

(6% gadā) nokavējuma procentus.  Tādējādi Sabiedrībai nav pamata piemērot līgumā noteiktās 

sankcijas, tajā skaitā līgumsodu un/vai nokavējuma procentus, tāpat Sabiedrībai nav pamata 

norādīt paziņojumos patērētājiem (Pirmstiesas atgādinājumā, Brīdinājumā), ka patērētājam, ja 

izdevumu par komunālo pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu apmaksa netiks veikta norādītajā 

termiņā, būs pienākums maksāt aprēķinātos nokavējuma procentus līdz parāda pilnīgai 

apmaksai. Ietverot Pirmstiesas atgādinājumā un Brīdinājumā šādu norādi, Sabiedrības rīcība 

vērtējama kā maldinoša komercprakse (Skat., lēmuma 3.6.punktu).  

Papildus minētajam PTAC norāda, ka Sabiedrības pārvaldīšanas līguma noteikumi 

paredz: a) nokavējuma procentus par līgumā paredzēto un ar līgumu pamatoto maksājumu 

savlaicīgu neveikšanu; b) līgumsodu par laikā neveiktajiem līgumā paredzētajiem 

maksājumiem; c) līgumsodu par kavējumu, ja rēķins netiks apmaksāts norādītajā termiņā.  

Ņemot vērā šajā sadaļā iepriekš minēto, PTAC norāda, ka pie šādiem apstākļiem, ja 

Sabiedrība arī piemērotu (aprēķinātu) par maksas par komunālo  pakalpojumu rēķina 

izrakstīšanu līgumsodu un/vai nokavējuma procentus, pamatojot to ar noslēgtā līguma 

noteikumiem, tad šāda Sabiedrības rīcība būtu vērtējama kā profesionālajai rūpībai neatbilstoša 

komercprakse, kā arī attiecīgie līguma noteikumi pie konkrētiem apstākļiem (ja tie tiek 

piemēroti par konkrētās maksas par komunālo pakalpojumu rēķina izrakstīšanu 

neapmaksāšanu), kā netaisnīgi un spēkā neesoši tieši aspektā uz konkrēto summu 

nesamaksāšanu, pamatojoties uz PTAL 6.panta trešās daļas 1.punktu (kontekstā ar PTAL 

5.panta otrās daļas 5.punktu), PTAL 6.panta astoto daļu. Tomēr tā kā PTAC lietas ietvaros ir 

konstatējis, kā arī saņēmis informāciju no Sabiedrības, ka strīdus gadījumos par minētās maksas 

nesamaksāšanu netiek piemērots līgumsods un/vai nokavējuma procenti, tad PTAC šobrīd nav 

lietderīgi uzdot tiesisko pienākumu par šīs komercprakses izbeigšanu, proti, par līgumsoda 

un/vai nokavējuma procentu aprēķināšanas un piemērošanas faktu. 

[3.5] Attiecībā uz Sabiedrības paskaidrojumos minētajām atsaucēm saistībā ar cita 

Civinity grupas uzņēmuma (SIA “LABO NAMU AĢENTŪRA”) lietas ietvaros sniegtajiem 

skaidrojumiem un saņemto atbildi, kā arī Civinity grupas uzņēmumiem nosūtīto Aicinājumu 

PTAC norāda turpmāk minēto. Aicinājumā PTAC sniedza informāciju saistībā ar Sabiedrības 

izsūtītajiem paziņojumiem par tiešajiem norēķiniem, kā arī saistībā ar to, ka maksa par 

pakalpojumu sniedzēju nodrošināto pakalpojumu rēķina izrakstīšanu tika iekļauta dzīvokļu 
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īpašnieku rēķinos nākamajā mēnesī pēc paziņojuma izplatīšanas. Tādējādi PTAC aicināja 

Civinity grupas uzņēmumus: 1) Nodrošināt patērētājiem samērīgu termiņu dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmuma pieņemšanai gan šādās, gan citās līdzīgās situācijās; 2) Informēt patērētājus 

par Civinity grupas uzņēmumu sniegto pakalpojumu gala cenu, ieskaitot nodokļus un nodevas, 

vai, ja preces vai pakalpojuma īpašību dēļ cenu pamatoti nevar aprēķināt iepriekš, norādīt cenas 

aprēķināšanas veidu gan šādās, gan citās līdzīgās situācijās. 

Konkrētās lietas ietvaros PTAC šobrīd vērtē Sabiedrības komercpraksi ne tikai saistībā 

ar izplatītajiem paziņojumiem, rēķinos ietverto informāciju, bet daudz plašāk, balstoties uz 

informāciju, kas iegūta pēc Aicinājuma nosūtīšanas, proti, PTAC vērtē savstarpējā kontekstā 

arī Sabiedrības rīcību, nosūtot patērētājiem Atgādinājumus, Pirmstiesas atgādinājumus, kā arī 

Brīdinājumus atbilstoši šajā lēmumā norādītajam saturam. Vienlaikus PTAC atzīmē, ka tā kā 

konkrētais strīds risināms tiesā civilprocesuālā kārtībā, tad iepriekšējās lietas ietvaros sniegtā 

norāde par konkrētās maksas ekonomisko pamatojumu neietilpst PTAC kompetencē, līdz ar ko 

katrā gadījumā pusēm ir vai nu jāvienojas par konkrētās summas apmēru vai arī strīds risināms 

tiesā, kur Sabiedrībai katrā konkrētā gadījumā ir jāpierāda konkrētās maksas (maksa par rēķinu 

izrakstīšanu) apmēru.   

Vienlaikus PTAC atzīmē, ka Ekonomikas ministrijas 2021.gada 19.janvāra vēstulē Nr. 

Nr.3.3-7/2021/438N, cita starpā bija norādīts, ka dzīvokļa īpašniekam, pamatojoties 

Civillikuma 2307.pantu, ir pienākums atlīdzināt nevis jebkuru maksājumu, piemēram, 

izmaksas, kas aptuveni ir līdzīgas pakalpojumu sniedzēju aprēķinātajām izmaksām, kas ir 

saistītas ar rēķinu apkalpošanu, bet gan tikai tos izdevumus, kas pilnvarniekam bijuši 

nepieciešami dotā uzdevuma izpildei, ciktāl tie jau nav ietverti pielīgtajā pārvaldīšanas maksā. 

[3.6] Par negodīgas komercprakses aizliegumu PTAC norāda turpmāk minēto.  

Saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma (turpmāk – NKAL) 4.panta 

pirmo daļu negodīga komercprakse ir aizliegta. Minētā panta otrā daļa nosaka, ka komercprakse 

ir negodīga, ja iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 1) tā neatbilst profesionālajai 

rūpībai un būtiski negatīvi ietekmē vai var būtiski negatīvi ietekmēt tāda vidusmēra patērētāja 

vai tādas patērētāju grupas vidusmēra pārstāvja ekonomisko rīcību attiecībā uz preci vai 

pakalpojumu, kam šī komercprakse adresēta vai ko tā skar; 2) tā ir maldinoša; 3) tā ir agresīva.  

NKAL 6.pantā noteikts, ka komercpraksi uzskata par profesionālajai rūpībai 

neatbilstošu, ja tā netiek veikta ar tāda līmeņa prasmi un rūpību, ko patērētājs var pamatoti 

sagaidīt un kas atbilst attiecīgajā saimnieciskās vai profesionālās darbības jomā vispāratzītai 

godīgai tirgus praksei un labas ticības principam. Atbilstoši NKAL 7.panta pirmajai daļai par 

patērētāja ekonomisko rīcību būtiski negatīvi ietekmējošu uzskata tādu komercpraksi, kura 

būtiski mazina patērētāja iespēju pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu un kuras rezultātā 

patērētājs var pieņemt tādu lēmumu par rīcību saistībā ar darījumu, kādu citādi nebūtu pieņēmis. 

NKAL 9.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, ka komercpraksi uzskata par maldinošu, ja, 

ņemot vērā visus apstākļus, patērētājs tās ietekmē pieņem vai var pieņemt tādu lēmumu par 

rīcību saistībā ar darījumu, kādu viņš citādi nebūtu pieņēmis. Komercpraksi uzskata par 

maldinošu, ja tās ietvaros tiek sniegta nepatiesa informācija vai šī informācija jebkādā veidā, 

tostarp vispārējās pasniegšanas ziņā, maldina vai varētu maldināt vidusmēra patērētāju pat tad, 

ja faktiski ir pareiza. Savukārt NKAL 12.panta pirmā daļa nosaka, ka komercpraksi uzskata par 

agresīvu, ja, ņemot vērā visas tās īpatnības un visus apstākļus — neatlaidīgas darbības, 

piespiešanu, tostarp fiziska spēka vai nesamērīgas ietekmes izmantošanu, tā būtiski ietekmē vai 

var būtiski ietekmēt vidusmēra patērētāja izvēles vai rīcības brīvību attiecībā uz preci vai 

pakalpojumu un rezultātā patērētājs pieņem vai var pieņemt tādu lēmumu par rīcību saistībā ar 

darījumu, kādu citādi nebūtu pieņēmis. 

Līdz ar to  iepriekš aprakstītā Sabiedrības rīcība, kuras ietvaros patērētāju (dzīvokļu 

īpašnieku) rēķinos (iepriekš norādītajā formā) tiek norādīta papildu summa “maksa par 
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komunālo pakalpojumu rēķina izrakstīšanu”, sūtot patērētājam informāciju par parādu 

atgūšanas darbību uzsākšanu, tajā skaitā datu par parādsaistībām iespējamo ievietošanu AS 

“Kredītinformācijas Birojs” datubāzē, dodot nesamērīgi īsu termiņu (3 un 5 dienas) parāda 

apmaksai, kā arī norādot, ka tiesāšanās gadījumā patērētājam tiks uzlikts par pienākumu segt 

parāda atgūšanas izdevumus, tiesāšanās izdevumus un aprēķinātos nokavējuma procentus līdz 

parāda pilnīgai apmaksai, tāpat arī strīda gadījumā (ja strīds ir tikai par maksas par komunālo 

pakalpojumu rēķina izrakstīšanu neveikšanu), nosakot, ka, nenokārtojot parādu pilnā apmērā 

Brīdinājumā norādītajā termiņā, nekustamajam īpašumam tiks atslēgta elektrības un/vai 

siltumenerģijas padeve, tāpat arī sākotnējā Paziņojumā iekļaujot maldinošu informāciju par 

izmaksām, kādas patērētājiem radīsies, ja viņi izvēlēsies tiešos norēķinus ar pakalpojumu 

sniedzējiem, ir vērtējama kā negodīga komercprakse atbilstoši NKAL 4.panta otrās daļas 1., 2. 

un 3.punktam, jo patērētājs minētās informācijas ietekmē varēja pieņemt tādu lēmumu par 

rēķina apmaksu, kādu citādi nebūtu pieņēmis. Tādējādi Sabiedrība ir pārkāpusi NKAL 4. panta 

pirmajā daļā noteikto negodīgas komercprakses īstenošanas aizliegumu. 

NKAL 15.panta astotā daļa nosaka – “ja Uzraudzības iestāde atzīst komercpraksi par 

negodīgu, tā ir tiesīga pieņemt vienu vai vairākus lēmumus, ar kuriem: 1) nosaka 

komercprakses īstenotājam pienākumu atbilstošā veidā sniegt papildu informāciju, kas 

nepieciešama, lai nodrošinātu komercprakses atbilstību šā likuma prasībām; 2) nosaka 

komercprakses īstenotājam pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi; 3) aizliedz 

negodīgu komercpraksi, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir paredzama; 4) nosaka komercprakses 

īstenotājam pienākumu publicēt attiecīgajai komercpraksei atbilstošā saziņas līdzeklī 

paziņojumu, kurā norādīta labotā informācija, atsaucot negodīgo komercpraksi; 5) uzliek 

naudas sodu šā likuma 15.2 pantā noteiktajā kārtībā; 6) nosaka par labas prakses kodeksu 

atbildīgajai personai pienākumu izdarīt labojumus kodeksā, lai novērstu negodīgu 

komercpraksi”.  

Atbilstoši NKAL 15.2 panta otrajā daļā minētajam Uzraudzības iestāde, pieņemot 

lēmumu par soda naudas uzlikšanu un tās apmēru, ņem vērā šādus apstākļus, kā arī izvērtē, vai 

pastāv šādi nosacījumi: 1) pieļautā pārkāpuma raksturs un ilgums, pārkāpuma radītā ietekme 

(zaudējumi patērētājiem), pārkāpuma izdarīšanas apstākļi, pārkāpēja loma pārkāpumā un 

pārkāpuma apjoms; 2) komercprakses īstenotājs līdz lēmuma pieņemšanas dienai ir atlīdzinājis 

vai sācis atlīdzināt patērētājiem nodarītos zaudējumus; 3) pārkāpums pārtraukts pēc 

komercprakses īstenotāja iniciatīvas; 4) komercprakses īstenotājs negodīgas komercprakses 

aizlieguma pārkāpumu izdarījis atkārtoti pēdējo divu gadu laikā, un tas konstatēts ar 

Uzraudzības iestādes lēmumu vai rakstveida apņemšanos; 5) komercprakses īstenotājs nav 

izpildījis rakstveida apņemšanos; 6) komercprakses īstenotājs ir kavējis lietas izskatīšanu vai 

slēpis izdarīto pārkāpumu. 

Vērtējot pārkāpuma raksturu un ilgumu, kā arī radīto ietekmi, PTAC konstatē, ka 

Sabiedrības savā darbībā ilgstoši, proti, kopš 2020.gada marta līdz 2021.gada oktobrim ir 

īstenojusi negodīgu komercpraksi, saistībā ar patērētājiem rēķinos ietvertu pozīciju – maksu par 

rēķinu izrakstīšanu. Atbilstoši Sabiedrības sniegtajai informācijai norādītajā periodā papildus 

pakalpojums – maksa par rēķinu izrakstīšanu iekļauta 49 līdz 59 dzīvojamām mājām, 1469 līdz 

2093 dzīvokļu īpašniekiem katru mēnesi atbilstoši Sabiedrības iesniegtajai tabulai. Sistēmas 

kļūdas dēļ ir ģenerēti un nosūtīti 24 brīdinājumi par rēķinu savlaicīgu neapmaksāšanu, attiecīgi 

10 dzīvokļu īpašniekiem Sabiedrības norādītajās adresēs. Papildus PTAC norāda, ka tā rīcībā 

ir informācija par dažu atsevišķu personu sniegto informāciju no citām adresēm par šo 

maksājumu ietveršanu un brīdinājumu nosūtīšanu. Tāpat PTAC ņem vērā konkrētā 

pakalpojuma specifiku, proti, ka tas ir apsaimniekošanas pakalpojums, kur parasti rēķini tiek 

nosūtīti katru mēnesi, rēķini jāsamaksā noteiktajā termiņā, pakalpojums ir saistīts ar personas 

dzīves vietu, personas ikdienas vajadzībām, to, ka pilnībā neapmaksāta rēķina sekas 

patērētājam var radīt papildu ekonomisko slogu, kā arī neskaidrības, jo maksa par komunālo 

pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu tiek iekļauta rēķinā katru mēnesi.  
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Vienlaikus PTAC norāda, ka tas ņem vērā Sabiedrības skaidrojumos sniegto 

informāciju par to, ka līgumsodi, ja tie tika aprēķināti par konkrētās pozīcijas nesamaksāšanu 

tika dzēsti, kā arī šobrīd, līdz jautājuma tiesiskam noregulējumam netiek aprēķināti. Tāpat 

PTAC ņem vērā Sabiedrības norādi, ka tā apliecina, ka līdz jautājuma tiesiskam noregulējumam 

tā organizē procesus, lai dzīvokļu īpašniekiem, kuri norāda, ka neveic maksājumu par minēto 

pozīciju, netiktu veiktas parādu atgūšanas darbības (sūtīti paziņojumi, atgādinājumi, 

brīdinājumi), sistēmas kļūdas gadījumā jautājumus risinot individuāli. Tāpat PTAC ņem vērā, 

ka Sabiedrība ir sniegusi informāciju patērētājiem e-pastā, ka nokavējuma procenti par strīdus 

pozīciju netiek aprēķināti.  

Vērtējot Sabiedrības lomu pārkāpumā un pārkāpuma raksturu, PTAC ņem vērā, ka 

Sabiedrība savas saimnieciskās darbības ietvaros, ir izmantojusi maldinošas un agresīvas 

saskarsmes formas, tajā skaitā nav ievērojusi profesionālo rūpību. Tas izpaužas kā patērētājiem 

sniegtā informācija, kas maldina patērētājus par pienākumu veikt visas rēķinā ietvertās 

pozīcijas (rēķinos katru mēnesi tiek ietverta pozīcija “maksa par komunālo pakalpojumu rēķina 

izrakstīšanu”, par kuru atbilstoši rēķinos ietvertajam jāmaksā 3,38 EUR + PVN 21%, kopā 4,09 

EUR katru mēnesi), balstoties uz jau noslēgtā apsaimniekošanas līguma noteikumiem, turklāt 

dodot patērētājiem nesamērīgi īsu laiku maksājumu veikšanai, papildus ietverot nosūtītajos 

materiālos informāciju, kas maldina patērētājus, proti, par patērētāju pienākumu apmaksāt 

tiesāšanās izdevumus, par Sabiedrības tiesībām parādu nodot piedziņas veikšanai, datu 

ietveršanu parādu piedziņas kompāniju datubāzēs, pienākumu segt aprēķinātos nokavējuma 

procentus līdz parāda pilnīgai apmaksai. PTAC ieskatā, šāda Sabiedrības rīcība, nosūtot 

attiecīgā satura paziņojumus, ir vērtējama kā nesamērīga ietekme uz patērētāju ar mērķi panākt 

konkrētās summas samaksu līdztekus citiem rēķinā ietvertajiem pakalpojumiem. PTAC 

informē, ka Sabiedrība ir vērtējama kā profesionālis savā jomā un tai būtu jāpārzina attiecīgās 

jomas prasības, kā arī ētiskas un godīgas prakses principus.  

Ņemot vērā, ka konkrētā Sabiedrības īstenotā komercprakse ir atzīstama par negodīgu 

komercpraksi, kā arī ņemot vērā komercprakses raksturu un būtību, PTAC ieskatā, Sabiedrībai 

par izdarīto pārkāpumu saskaņā ar NKAL 15.panta astotās daļas 1.punktu ir lietderīgi noteikt 

komercprakses īstenotājam pienākumu atbilstošā veidā sniegt papildu informāciju, kas 

nepieciešama, lai nodrošinātu komercprakses atbilstību šā likuma prasībām, proti, gadījumos, 

kad tas nav pamatots ar konkrētu līguma noteikumu un/vai dzīvokļu kopības pieņemtu lēmumu, 

noteikt pienākumu ietvert rēķinos papildu informāciju par konkrētās pozīcijas “maksa par 

rēķinu izrakstīšanu” pamatu un atdalīt to no pārējiem pakalpojumiem. Tāpat Sabiedrībai 

atbilstoši NKAL 15.panta astotās daļas 2. punktam ir lietderīgi uzlikt tiesisko pienākumu 

nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, proti, gadījumos, kad maksa par rēķinu 

izrakstīšanu tiek pamatota ar Civillikuma 2307.pantu, pārtraukt sūtīt patērētājiem informāciju, 

kas maldina patērētājus par pienākumu veikt maksu par rēķinu izrakstīšanu, balstoties uz jau 

noslēgtā apsaimniekošanas līguma noteikumiem, pārtraukt ietvert nosūtītajos materiālos 

informāciju, kas maldina patērētājus, proti, par patērētāju pienākumu apmaksāt tiesāšanās 

izdevumus, kas radīsies tiesas procesa laikā, par Sabiedrības tiesībām parādu nodot piedziņas 

veikšanai, datu ietveršanu parādu piedziņas kompāniju datubāzēs, pienākumu segt parāda 

atgūšanas izdevumus, aprēķinātos nokavējuma procentus līdz parāda pilnīgai apmaksai, turklāt 

dodot patērētājiem nesamērīgi īsu laiku maksājumu veikšanai, tāpat arī strīda gadījumā (ja 

strīds ir tikai par maksas par komunālo pakalpojumu rēķina izrakstīšanu neveikšanu), nosakot, 

ka, nenokārtojot parādu pilnā apmērā Brīdinājumā norādītajā termiņā, nekustamajam īpašumam 

tiks atslēgta elektrības un/vai siltumenerģijas padeve, kā arī nesūtīt patērētājiem informāciju, 

kas maldina par izmaksām, kādas patērētājiem radīsies, ja viņi izvēlēsies tiešos norēķinus ar 

pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat PTAC ieskatā, saskaņā ar NKAL 15.panta astotās daļas 

5. punktu Sabiedrībai ir piemērojama soda nauda 15.2 pantā noteiktajā kārtībā. PTAC ieskatā, 

soda naudas piemērošana pildīs sodošo funkciju saistībā ar Sabiedrības līdzšinējo neatbilstošo 

rīcību, kā arī motivēs Sabiedrību savā turpmākajā komercpraksē nepieļaut līdzīga rakstura 
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pārkāpumu izdarīšanu.  

NKAL 15.2 panta pirmā daļa paredz, ka Uzraudzības iestāde ir tiesīga par negodīgu 

komercpraksi uzlikt komercprakses īstenotājam soda naudu līdz 10 procentiem no tā pēdējā 

finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 euro. Soda naudas apmērs ir nosakāms 

samērīgs ar izdarīto pārkāpumu, ņemot vērā komercprakses īstenotāja veiktos pasākumus 

pārkāpuma novēršanai un zaudējumu atlīdzināšanai.  

Ņemot vērā Sabiedrības sniegtos skaidrojumus uz PTAC pieprasīto informāciju par 

pārkāpumu, vērtējot Sabiedrības izdarītā pārkāpuma apjomu, raksturu, ilgumu, ietekmi uz 

patērētāju tiesiskajām interesēm, Sabiedrības lomu pārkāpumā, šajā lēmumā analizētos 

pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, PTAC secina, ka Sabiedrības nodarītais pārkāpums ir 

vērtējams kā smags patērētāju kolektīvo interešu pārkāpums. Iepazīstoties ar Latvijas 

Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē pieejamo pēdējo reģistrēto Sabiedrības pārskatu par 

2020.gadu, konstatējams, ka tās neto apgrozījums 2020.gadā bija 5300772 EUR. Saskaņā ar 

NKAL 15.2 panta pirmo daļu uzraudzības iestāde ir tiesīga par negodīgu komercpraksi uzlikt 

komercprakses īstenotājam soda naudu līdz 10 procentiem no tā pēdējā finanšu gada neto 

apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 euro. Ņemot vērā soda naudas piemērošanas mērķi un 

pamatojumu, kā arī NKAL 15.2 panta pirmajā daļā noteikto ierobežojumu, kopējā soda nauda 

Sabiedrībai nosakāma 5 000 EUR apmērā, kas uzskatāms par samērīgu soda naudas apmēru, 

ņemot vērā Sabiedrības izdarīto pārkāpumu, tā raksturu, apjomu un ietekmi. PTAC atzīmē, ka 

soda naudas apmērs sastāda 0,09% no Sabiedrības 2020.gada neto apgrozījuma.   

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz NKAL 1.panta pirmās daļas 1. un 2.punktu, 

2.pantu, 4.panta pirmo daļu un otrās daļas 1., 2., un 3.punktu, 6.pantu, 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, 12.panta pirmo daļu, 15.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktu, Administratīvā procesa 

likuma 4.pantu, 7.pantu, 51.pantu, 55.panta 2.punktu, 65.panta ceturto daļu, 66.panta pirmo 

daļu, 67.pantu, PTAC  

nolemj: 

SIA “Civinity Solutions” 

juridiskā adrese: Rīga, Dēļu iela 5, LV-1004 

reģistrācijas numurs: 40003885943 

1) noteikt komercprakses īstenotājam pienākumu atbilstošā veidā sniegt papildu 

informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu komercprakses atbilstību šā 

likuma prasībām, proti:  

ietvert rēķinos pilnīgu  informāciju par konkrētās pozīcijas “maksa par rēķinu 

izrakstīšanu” pamatu un atdalīt to no pārējiem pakalpojumiem (gadījumos, kad maksa 

par rēķinu izrakstīšanu tiek pamatota ar Civillikuma 2307.pantu);   

2) nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, proti:  

- gadījumos, kad maksa par rēķinu izrakstīšanu tiek pamatota ar Civillikuma 

2307.pantu,  pārtraukt sūtīt patērētājiem informāciju, kas maldina patērētājus par 

pienākumu veikt maksu par rēķinu izrakstīšanu, balstoties uz jau noslēgtā 

apsaimniekošanas līguma noteikumiem,  

- gadījumos, kad maksa par rēķinu izrakstīšanu tiek pamatota ar Civillikuma 

2307.pantu, neietvert nosūtītajos materiālos informāciju, kas maldina patērētājus, proti, 

par patērētāju pienākumu apmaksāt tiesāšanās izdevumus, kas radīsies tiesas procesa 

laikā, par Sabiedrības tiesībām parādu nodot piedziņas veikšanai, datu ietveršanu 

parādvēstures datubāzēs, patērētāja pienākumu segt parāda atgūšanas izdevumus, 

aprēķinātos nokavējuma procentus līdz parāda pilnīgai apmaksai, turklāt dodot 

patērētājiem nesamērīgi īsu laiku maksājumu veikšanai, tāpat arī strīda gadījumā (ja 

strīds ir tikai par maksas par komunālo pakalpojumu rēķina izrakstīšanu neveikšanu), 

nesūtīt informāciju, ka, nenokārtojot parādu pilnā apmērā Brīdinājumā norādītajā 
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termiņā, nekustamajam īpašumam tiks atslēgta elektrības un/vai siltumenerģijas padeve, 

kā arī nesūtīt patērētājiem informāciju, kas maldina par izmaksām, kādas patērētājiem 

radīsies, ja viņi izvēlēsies tiešos norēķinus ar pakalpojumu sniedzējiem.   

3) uzlikt soda naudu 5 000 EUR (pieci tūkstoši eiro un 00 eirocenti) apmērā.  

 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 79.panta pirmo daļu un 

NKAL 19.panta pirmo daļu šis lēmums ir spēkā ar dienu, kad tas kļūst zināms Sabiedrībai, un 

Sabiedrība to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad 

lēmums stājies spēkā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana 

daļā par tiesisko pienākumu neaptur tā darbību.  

Soda nauda 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. 2-pk 

Pieņemšanas datums: 04.01.2022. 

Atbilstoši NKAL 15.2 panta trešajai daļai uzraudzības iestādes uzlikto soda naudu 

komercprakses īstenotājs samaksā mēneša laikā no dienas, kad stājās spēkā lēmums par soda 

naudas uzlikšanu. Ja lēmums par soda naudas uzlikšanu nav izpildīts labprātīgi, tā piespiedu 

izpildi veic tiesu izpildītājs. 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Direktore Baiba Vītoliņa 
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