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Vadlīniju mērķis ir noteikt kārtību, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 

(turpmāk – PTAC) ir tiesīgs lemt par personas nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas 

soda samaksas, piemērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – 

LAPK) 276.1 pantu.  

PTAC amatpersona, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, ir tiesīga lemt par 

personas nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas, ja ir ievēroti šādi 

priekšnoteikumi: 

1) persona, kuru sauc pie administratīvās atbildības, piedalās administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanā, atzīst savu vainu, piekrīt lēmumam par naudas 

soda uzlikšanu un gada laikā nav bijusi nosacīti daļēji atbrīvota no naudas 

soda samaksas; 

2) nav konstatēti apstākļi, kas pastiprina personas atbildību par administratīvo 

pārkāpumu (LAPK 34.pants); 

3) administratīvā pārkāpuma lietā nav cietušā (PTAC amatpersona 

administratīvā pārkāpuma lietā nav atzinusi kādu personu par cietušo saskaņā 

ar LAPK 261.pantu – fiziska vai juridiska persona, kurai ar administratīvo 

pārkāpumu radīts kaitējums, proti, morāls aizskārums, fiziskas ciešanas vai 

mantisks zaudējums). 

Lemt par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas ir PTAC 

amatpersonas kompetence un pie administratīvās atbildības sauktajai personai 

nav subjektīvo tiesību to prasīt. 

Par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nelemj, ja PTAC 

amatpersona, izvērtējot administratīvā pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, 

pārkāpuma raksturu, pārkāpēja personību un citus lietā nozīmīgus apstākļus, 

atzīst, ka nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas nebūs piemērota 

taisnīga sodošā mērķa sasniegšanai. 

Piemērojot nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas, PTAC 

amatpersona, kura ir tiesīga izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu un uzlikt 

administratīvo sodu, informē administratīvi sodīto personu par tās pienākumu 15 dienu 

laikā samaksāt lēmumā par administratīvā soda uzlikšanu noteikto naudas sodu 50 

procentu apmērā. Ja šis nosacījums tiek izpildīts, administratīvi sodītā persona tiek 

atbrīvota no pārējās naudas soda daļas samaksas. Bet, ja nosacījums netiek izpildīts, 

uzliktais naudas sods administratīvi sodītai personai jāsamaksā pilnā apmērā. 

Piemērojot nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas, piemērojamais 

naudas sods var būt mazāks par LAPK attiecīgā panta sankcijā noteikto minimālo 

naudas soda apmēru. Nosacītas daļējas atbrīvošanas no naudas soda samaksas 

piemērošana neietekmē citus lietas ietvaros ar lēmumu par administratīvā soda 

uzlikšanu piemērotos sodus (papildsodus), tie piemērojami sākotnēji noteiktajā apmērā. 

Ja administratīvi sodītā persona pārsūdz lēmumu par naudas soda uzlikšanu, 

lēmums par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas zaudē spēku. 

Saskaņā ar LAPK 215.4 panta pirmo daļu PTAC izskata 155.panta piektajā un 

sestajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas tajos gadījumos, kad kontroli 

veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par minētajiem pārkāpumiem 

sastādījušas PTAC amatpersonas, kā arī 90.panta pirmajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, 
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sestajā un septītajā daļā, 99., 155.5, 155.10, 155.11, 155.14 (izņemot tā ceturto un piekto 

daļu), 155.17 un 156.6 pantā, 166.2 pantā (lietās par kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu 

patērētājam), 166.9 panta trešajā un ceturtajā daļā, 166.10 un 166.11 pantā, 166.12 panta 

pirmajā daļā, 166.15 panta pirmajā un piektajā daļā, 175.9 un 204.14 pantā paredzēto 

administratīvo pārkāpumu lietas. 

Saskaņā ar LAPK 215.4 panta otro daļu PTAC vārdā izskatīt administratīvo 

pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus ir tiesīgi PTAC direktors un viņa 

vietnieki, kā arī PTAC direktora pilnvarotas amatpersonas. 

 

 

Pārkāpumi, par kuriem ir pieļaujama nosacīta daļēja atbrīvošana no 

naudas soda samaksas, ja ievēroti LAPK 276.1 pantā noteiktie 

priekšnoteikumi 

 

Ja ir ievēroti LAPK 276.1 pantā noteiktie priekšnoteikumi, PTAC amatpersona, 

izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, ir tiesīga lemt par personas nosacītu daļēju 

atbrīvošanu no naudas soda samaksas, ja konstatēts administratīvais pārkāpums, par 

kuru atbildība paredzēta: LAPK 155.5 pantā, 155.14 panta pirmajā un otrajā daļā, 

155.17 pantā, 166.11 panta trešajā un ceturtajā daļā un 204.14 panta pirmajā un 

otrajā daļā.  

 

Pārkāpumi, par kuriem netiek piemērota nosacīta daļēja atbrīvošana no 

naudas soda samaksas, ja konstatēti noteikti kritēriji 

 

Gadījumos, kad pārkāpējs tiek saukts pie administratīvās atbildības par diviem vai 

vairākiem administratīvajiem pārkāpumiem, un administratīvais sods tiek uzlikts tās 

sankcijas ietvaros, kura ir paredzēta par smagāko pārkāpumu (LAPK 35.panta otrā daļa), 

nosacīta daļēja atbrīvošana no naudas soda samaksas netiek piemērota. 

Ja PTAC amatpersona, lemjot par nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda 

samaksas, konstatē kādu no kritērijiem, kas atrunāti pie attiecīgā LAPK panta, 

pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro. Nevienam 

no kritērijiem nav prevalējošs spēks attiecībā pret citu kritēriju. 

 
LAPK 90.panta pirmā daļa: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja: 

- bīstamai iekārtai nav veikta tehniskā pārbaude, un no lietas materiāliem secināms, 

ka pārkāpējs nepārbaudīto bīstamo iekārtu lietojis ilgāk par 3 mēnešiem; 

- iepriekšējo 3 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums administratīvā procesa 

ietvaros. 
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LAPK 90.panta piektā daļa: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja no 

lietas materiāliem secināms, ka pārkāpējs komercdarbību veicis ilgāk par 6 mēnešiem, 

nepaziņojot PTAC. 

 

LAPK 90.panta sestā daļa: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja no 

lietas materiāliem secināms, ka pārkāpējs ir apzināti slēpis bīstamās iekārtas avārijas 

faktu. 

 

LAPK 99.panta pirmā daļa: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja: 

- naudas sods uzlikts par tādu valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas 

līdzekļu lietošanu, kuri ir bojāti; 

- naudas sods uzlikts par tādu valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas 

līdzekļu lietošanu, kuri nav verificēti (kalibrēti), un verificēšanas (kalibrēšanas) 

termiņš nokavēts par vienu gadu vai ilgāk;  

- iepriekšējo 3 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums administratīvā procesa 

ietvaros. 

 

LAPK 99.panta otrā daļa: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja:  

- konstatēts, ka mērīšanas līdzekļa faktiskā kļūda pārsniedz normatīvajos aktos 

noteikto maksimāli pieļaujamo kļūdu;  

- iepriekšējo 3 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums administratīvā procesa 

ietvaros. 

 

LAPK 99.panta trešā daļa: 

Pārkāpējam (ražotājam, importētājam) nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda 

samaksas nepiemēro, ja:  

- puse vai vairāk no pārbaudītajām partijām neatbilst Ministru kabineta 2013.gada 

12.novembra noteikumu Nr.1278 „Metroloģiskās prasības fasētajām precēm un to 

metroloģiskās kontroles kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.1278) 6.1.apakšpunkta 

prasībām; 

- vismaz viena no pārbaudītajām partijām neatbilst Noteikumu Nr.1278 

6.2.apakšpunkta prasībām; 

- iepriekšējo 3 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums administratīvā procesa 

ietvaros.  

Pārkāpējam (izplatītājam) nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas 

nepiemēro, ja iepriekšējo 3 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums administratīvā 

procesa ietvaros.  

 

LAPK 155.panta piektā daļa: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja: 
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- preču un pakalpojumu cenas nenorādīšana ir konstatēta vairāk nekā pusei no 

pārbaudīto preču vai pakalpojumu klāsta; 

- iepriekšējo 3 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums administratīvā procesa 

ietvaros. 

 

LAPK 155.10 panta piektā daļa: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja: 

- iepriekšējo 3 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums administratīvā procesa 

ietvaros; 

- pārkāpējs lietas izskatīšanas gaitā nav sadarbojies ar iestādi, piemēram, nav sniedzis 

iestādes pieprasīto informāciju noteiktā termiņā un apjomā. 

 

LAPK 155.11 panta trešā daļa: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja: 

- līdz lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu pieņemšanai pārkāpējs nav 

nodrošinājis normatīvajos aktos noteikto klienta iemaksātās naudas drošības 

garantiju un turpina piedāvāt un/vai pārdot pakalpojumu;  

- pārkāpums ir turpinājies vismaz 6 mēnešus vai ilgākā laika periodā; 

- pārkāpējs lietas izskatīšanas gaitā nav sadarbojies ar iestādi, piemēram, nav sniedzis 

iestādes pieprasīto informāciju noteiktā termiņā un apjomā; 

- iepriekšējo 3 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums administratīvā procesa 

ietvaros. 

 

LAPK 166.2 panta pirmā daļa: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja: 

- līdz lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu pieņemšanai pārkāpējs nav 

iesniedzis iesniegumu atļaujas (licences) saņemšanai patērētāju kreditēšanas 

pakalpojumu sniegšanai un turpina piedāvāt patērētāju kreditēšanas pakalpojumus; 

- iepriekšējo 3 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums administratīvā procesa 

ietvaros; 

- pārkāpējam pēdējo 3 gadu laikā ir anulēta licence saskaņā ar Ministru kabineta 

2011.gada 29.marta noteikumiem Nr.245 „Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) 

patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai” attiecīgo pienākumu pildīšanas 

laikā, izņemot gadījumu, ja licence anulēta pēc kapitālsabiedrības lūguma; 

- pārkāpējs lietas izskatīšanas gaitā nav sadarbojies ar iestādi, piemēram, nav sniedzis 

iestādes pieprasīto informāciju noteiktā termiņā un apjomā. 

 

LAPK 166.9 panta trešā un ceturtā daļa: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja: 

- lietas uzsākšanai par pamatu ir nelaimes gadījums; 

- iepriekšējo 3 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums identiskai preču grupai 

administratīvā procesa ietvaros; 

- pārkāpējs līdz lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu pieņemšanai nav veicis 

brīvprātīgās darbības neatbilstības novēršanai vai nav iesniedzis pierādījumu (-us) 

par minēto darbību uzsākšanu; 

- pārkāpējs līdz lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu pieņemšanai nav 

atlīdzinājis iestādei lietā radušos ekspertīzes izdevumus. 
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LAPK 166.10 pants: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja: 

- iepriekšējo 3 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums identiskai preču grupai 

administratīvā procesa ietvaros; 

- pārkāpējs līdz lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu pieņemšanai nav veicis 

brīvprātīgās darbības neatbilstības novēršanai vai nav iesniedzis pierādījumu (-us) 

par minēto darbību uzsākšanu; 

- pārkāpējs līdz lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu pieņemšanai nav 

atlīdzinājis iestādei lietā radušos ekspertīzes izdevumus. 

 

LAPK 166.12 panta pirmā daļa: 

Pārkāpējam nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas nepiemēro, ja: 

- konstatētā (-ās) neatbilstība (-as) būtiski ietekmē preces drošumu vai tās atbilstošu 

lietošanu; 

- iepriekšējo 3 gadu periodā pie pārkāpēja (ražotāja, importētāja) konstatēts līdzīgs 

pārkāpums identiskai preču grupai administratīvā procesa ietvaros; 

- pārkāpējs līdz lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu pieņemšanai nav veicis 

brīvprātīgās darbības neatbilstības novēršanai vai nav iesniedzis pierādījumu (-us) 

par minēto darbību uzsākšanu. 

 

LAPK 166.15 panta pirmā daļa: 

Pārkāpējam (ražotājam, importētājam) nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda 

samaksas nepiemēro, ja: 

- no lietas materiāliem secināms, ka precei nav veikta atbilstības novērtēšana;  

- līdz lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu pieņemšanai pārkāpējs nav veicis 

brīvprātīgās darbības konstatētā pārkāpuma novēršanai vai nav iesniedzis 

pierādījumu (-us) par minēto darbību uzsākšanu. 

 

LAPK 166.15 panta piektā daļa: 

Pārkāpējam (izplatītājam) nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas 

nepiemēro, ja iepriekšējo 2 gadu periodā konstatēts līdzīgs pārkāpums identiskai preču 

grupai administratīvā procesa ietvaros. 

 

Pārkāpumi, par kuriem netiek piemērota nosacīta daļēja atbrīvošana no 

naudas soda samaksas  

 

PTAC amatpersona, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, nelemj par personas 

nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda samaksas, ja konstatēts administratīvais 

pārkāpums, par kuru atbildība paredzēta: LAPK 90.panta trešajā, ceturtajā un 

septītajā daļā, 155.panta sestajā daļā, 155.10 panta trešajā, ceturtajā un sestajā daļā, 

155.11 panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā un 156.6 panta pirmajā un otrajā 

daļā. 
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PTAC amatpersona, izskatot administratīvā pārkāpuma lietu, kas ierosināta saskaņā 

ar LAPK 175.9 pantu, nelemj par personas nosacītu daļēju atbrīvošanu no naudas soda 

samaksas, izņemot gadījumu, ja: 

- administratīvā pārkāpuma lietvedība uzsākta par informācijas nesniegšanu noteiktā 

termiņā vai apjomā un  

- laika periodā no administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas līdz lēmuma par 

administratīvā soda uzlikšanu pieņemšanai pārkāpējs iesniedz informāciju iestādes 

pieprasītajā apjomā. 

 

 

Vadlīnijas saskaņotas ar Tieslietu ministrijas 2016.gada 13.septembra atzinumu 

Nr.1-17/3391. 


