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[…] 

LĒMUMS 

patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā 

Rīgā 

24.09.2021. Nr. 18-pk 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) funkcijās atbilstoši Patērētāju 

tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – PTAL) 25.panta ceturtās daļas 7.punktam un Tūrisma 
likuma 8.1panta pirmās daļas 4.punktam tostarp ietilpst uzraudzības veikšana attiecībā uz 

tūrisma operatora, tūrisma aģenta un tūrisma pakalpojuma sniedzēja, kas sekmē saistītus 

tūrisma pakalpojumus, nodrošinājumu par saistību neizpildi vai nepienācīgu to izpildi 
likviditātes problēmu dēļ. Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumu Nr.632 

“Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums” 4.12.apakšpunktā noteiktajam viena no PTAC 
funkcijām ir izvērtēt komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanas atbilstību normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām.  

PTAC savas kompetences ietvaros pēc savas iniciatīvas, tai skaitā, pamatojoties uz 
personas iesniegumu, saskaņā ar PTAL 25.panta ceturtās daļas 7.punktā, kā arī Tūrisma likuma 

8.1 panta pirmās daļas 4.punktā un Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma (turpmāk – 
NKAL) 15.panta pirmā daļas 1.punktā un otrās daļas 1.punktā noteikto kompetenci, ir izvērtējis 

fiziskas personas Ineses Kornetes, personas kods: […] (turpmāk – Pakalpojumu sniedzēja), 

īstenotās komercprakses, sniedzot kompleksus tūrisma pakalpojumus, atbilstību NKAL un 

tūrisma jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.  

Pakalpojumu sniedzējas īstenotās komercprakses izvērtēšanas ietvaros PTAC ir 

konstatējis turpmāk norādīto: 

[1]  PTAL 1.panta 4.punktā noteikts, ka pakalpojuma sniedzējs ir fiziskā vai juridiskā 

persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros sniedz pakalpojumu 
patērētājam, arī izmantojot citu personu starpniecību, kuras rīkojas pakalpojuma sniedzēja 

vārdā vai uzdevumā. 

Savukārt Komerclikuma 1.panta trešajā daļā noteikts, ka saimnieciskā darbība ir jebkura 

sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. 

Atbilstoši juridiskajā literatūrā sniegtajām atziņām [..] “Jēdziens “saimnieciskā darbība” 
ir plašāks par jēdzienu “komercdarbība” un .. ietver sevī jebkuru darbību, ja to raksturo šādu 

pazīmju kumulatīvs kopums: 1) sistemātiskums; 2) patstāvība; 3) atlīdzība. 

1) Sistemātiskums nozīmē vienveidīgs darbības atkārtotību zināmā laika periodā. [..] 
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Parasti otrreiz veikta darbība dod pamatu darbības kvalificēšanai par sistemātisku. 

[..] kvalificējot darbību, jāņem vērā, vai personai bijis nolūks veikt sistemātisku 
darbību par atlīdzību [..]. Jāņem vērā nolūks veikt darījumu sēriju, respektīvi, 

iepriekš veiktu plānošanu. Līdz ar to, interpretējot sistemātiskuma kritēriju, jāņem 

vērā trīs aspekti: 1) atkārtotība; 2) laika kritērijs; 3) nolūks. [..]. 
2) Patstāvība nozīmē subjekta spēju savā vārdā patstāvīgi slēgt darījumus un noteikt 

savu darba laiku [..]. 
3) Atlīdzības kritērijs ir nozīmīgs saimnieciskās darbības noteikšanā, jo darbība bez 

atlīdzības nevar tikt uzskatīta par saimniecisko darbību. [..] Tātad, darbību var 

kvalificēt kā saimniecisko darbību tikai tad, ja tā izpaudusies kā atlīdzības darījuma 
veikšana. [..]”.1 

[2] Tūrisma likuma 1.panta pirmās daļas 5.punktā ir noteikts, ka komplekss tūrisma 
pakalpojums ir vismaz divu dažādu tūrisma pakalpojumu apvienojums viena ceļojuma ietvaros, 

kas atbilst vienai no šādām prasībām: 

a) to apvieno viens pakalpojuma sniedzējs, tai skaitā pēc ceļotāja pieprasījuma vai 

saskaņā ar ceļotāja izdarītu izvēli, pirms tiek noslēgts viens līgums par visiem pakalpojumiem, 

b) neatkarīgi no tā, vai ar pakalpojumu sniedzējiem tiek noslēgti atsevišķi līgumi, 
tūrisma pakalpojumi tiek: iegādāti vienā tūrisma pakalpojumu tirdzniecības vietā un ceļotājs 

šos pakalpojumus ir izvēlējies, pirms piekrita veikt samaksu; piedāvāti, pārdoti vai par tiem 

pieprasīta viena iekļaujoša vai kopīga cena; reklamēti vai pārdoti, lietojot vārdus “komplekss 
tūrisma pakalpojums” vai citus līdzīgus vārdus; apvienoti pēc tāda līguma noslēgšanas, ar kuru 

pakalpojuma sniedzējs piešķir ceļotājam tiesības izvēlēties no dažādu veidu tūrisma 
pakalpojumu piedāvājuma; iegādāti no atsevišķiem pakalpojuma sniedzējiem, izmantojot 

saistītus tiešsaistes rezervācijas procesus, ja pakalpojuma sniedzējs, ar kuru noslēgts pirmais 

līgums, nosūta informāciju par ceļotāja vārdu un uzvārdu, maksājuma detaļām un elektroniskā 
pasta adresi vienam vai vairākiem pakalpojumu sniedzējiem un līgums ar pēdējo pakalpojuma 

sniedzēju vai pakalpojumu sniedzējiem tiek noslēgts ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc pirmā 

tūrisma pakalpojuma rezervācijas apstiprinājuma. 

Saskaņā ar Tūrisma likuma 1.panta pirmās daļas 19.punktu tūrisma operators ir persona, 

kas apvieno un piedāvā pārdošanai vai pārdod ceļotājiem kompleksus tūrisma pakalpojumus 
tieši vai ar cita pakalpojuma sniedzēja starpniecību, vai kopā ar citu pakalpojuma sniedzēju, kā 

arī pakalpojuma sniedzējs, kurš nosūta ceļotāja datus citam pakalpojuma sniedzējam saskaņā 

ar 5. punkta “b” apakšpunktu.  

Tūrisma likuma 16.panta otrajā daļā noteikts, ka tūrisma operatoram ir jāreģistrējas šā 

likuma 8.1panta pirmās daļas 2.punktā minētajā datubāzē un jāsniedz nodrošinājums visu to 
maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji vai kuri veikti ceļotāju vārdā, ciktāl operators 

nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos pakalpojumus savu 

likviditātes problēmu dēļ. 

[3] Laika periodā no 2020.gada 7.maija līdz 2021.gada 30.jūlijam PTAC saistībā ar 

Pakalpojuma sniedzēja īstenoto komercpraksi saņēma 24 patērētāju sūdzības un, atbildot uz 

patērētāju elektroniskā pasta vēstulēm un tālruņa zvaniem, sniedza 9 papildu konsultācijas. 

Saskaņā ar PTAC rīcībā esošo patērētāju iesniegumos norādīto informāciju patērētāji 
(ceļotāji) uz Pakalpojumu sniedzējas  personīgo norēķinu kontu ir pārskaitījuši naudas summas 

par ceļojumiem, kurus Pakalpojumu sniedzēja tā arī nav organizējusi, kopsummā aptuveni 33 

807,00 eiro (trīs patērētājiem 2020.gada jūnija mēnesī tika atmaksāta samaksātā naudas summa 
3 200,00 eiro apmērā par nenotikušiem ceļojumiem uz Kanādu un Japānu). Ņemot vērā iepriekš 

minēto patērētāju sūdzībās norādīto informāciju, pirmšķietami secināms, ka Pakalpojumu 

 
1 A.Strupišs “Komerclikuma komentāri A daļa Komercdarbības vispārīgie noteikumi (1.-73.panti)” 25.-28.lpp. 
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sniedzēja jau ilgstoši un sistemātiski organizējis dažādus ceļojumus (kompleksos tūrisma 

pakalpojumus), piedāvājot pārdošanai un pārdodot tos ceļotājiem, kā arī par ceļojumu 
organizēšanu un norisi saņēmusi samaksu no ceļotājiem uz savu personīgo norēķinu kontu. 

Atbilstoši patērētāju sūdzībās norādītajai informācijai ceļojumi organizēti uz dažādiem 

galamērķiem – Islandi, Grieķiju, Maroku, Skotiju, Itāliju, Kanādu, Izraēlu, Japānu, Franciju, 
Kubu, Holandi, Portugāli, Šri Lanku, Maldīvu salām, Norvēģiju, Peru. Tāpat secināms, ka 

ceļojumi organizēti un pārdoti 2018.gadā, 2019.gadā, kā arī 2020.gadā, saņemot par tiem 
samaksu (atlīdzību) uz Pakalpojumu sniedzējas personīgo norēķinu kontu.  Ņemot vērā minēto, 

PTAC konstatē, ka Pakalpojumu sniedzēja veikusi sistemātisku, patstāvīgu darbību par 

atlīdzību, tādēļ saskaņā ar Komerclikuma 1.panta trešo daļu atzīstama par saimnieciskās 
darbības veicēju, līdz ar to Pakalpojumu sniedzēju var atzīt par pakalpojuma sniedzēju PTAL 

izpratnē. 

Papildus norādāms, ka patērētāji (ceļotāji) ir vērsušies arī plašsaziņas līdzekļos 

(piemēram, https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/celotaju-grupa-nespej-atgut-naudu-no-

organizatores-bez-latvijas-radio-iesaistes.a370799/, https://www.retv.lv/raksts/sudzas-par-
naudas-neatdosanu-nenotikusiem-turisma-braucieniem,  

https://skaties.lv/beztabu/nejedzibas/krapsanas-un-melu-shema-izklaides-celojumi-socialo-
darbinieku-pieredzes-apmainas-aizsega-zino-par-iespejamu-krapniecibu/) lūdzot palīdzību 

atgūt Pakalpojumu sniedzējai samaksāto naudu uz viņas privāto norēķinu kontu par 

nenotikušiem kompleksiem tūrisma pakalpojumiem, par kuru norisi, kā arī patērētāju veiktās 
naudas samaksas apstiprinājumu Pakalpojumu sniedzēja patērētājiem nav sniegusi komplekso 

tūrisma pakalpojumu līgumu.  

[4] Lietas apstākļu pilnīgai un objektīvai noskaidrošanai PTAC 2021.gada 7.maijā 

Pakalpojumu sniedzējai uz tās deklarēto dzīvesvietas adresi […] nosūtīja vēstuli Nr.3.1.-

1/4315/L-150  “Par komercprakses atbilstības uzraudzības lietu” (turpmāk – Vēstule Nr.1), kurā 
PTAC informēja, ka Pakalpojumu sniedzējas īstenotajā komercpraksē ir saskatāmas pazīmes, 

kas saskaņā ar NKAL 4.panta otrās daļas 2.punktu un 11.panta 9.punktu liecina par 
Pakalpojumu sniedzējas īstenotu negodīgu komercpraksi, tostarp PTAC ierosināja 

Pakalpojumu sniedzējai līdz 2021.gada 10.jūnijam iesniegt PTAC Ministru kabineta 2018.gada 

26.jūnija noteikumu Nr.380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma 
sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju 

un ceļotāju tiesībām un pienākumiem”(turpmāk – Noteikumi Nr.380) 4.punktā minēto 
iesniegumu speciālās licences (atļaujas) saņemšanai, kā arī izpildīt Tūrisma likuma 16.pantā, 

Noteikumu Nr.380 37.punktā un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 46.panta 

devītajā daļā noteiktās prasības attiecībā uz nodrošinājuma apjomu un noformēšanu. Turklāt 
Vēstulē Nr.1 PTAC norādīja, ka gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzēja uzskata, ka uz viņas 

īstenoto darbību neattiecas Tūrisma likumā, Noteikumos Nr.380 un Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likums paredzētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un 

nodrošinājumam piemērojamās prasības, PTAC lūdza Pakalpojumu sniedzēju līdz 2021.gada 

24.maijam iesniegt PTAC rakstisku, argumentētu paskaidrojumu, kas pamato šādu 
Pakalpojumu sniedzējas viedokli. Tāpat tika norādīts, ka gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējai 

ir nepieciešams ilgāks laiks nodrošinājuma saņemšanai, PTAC aicināja līdz 2021.gada 
24.maijam rakstiski informēt par to PTAC, vienlaikus norādot termiņu, līdz kuram 

Pakalpojumu sniedzēja apņemas saņemt nodrošinājumu. 

Pakalpojumu sniedzēja līdz šim brīdim nav iesniegusi PTAC Vēstulē Nr.1 pieprasītos 
dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai tūrisma operatora pakalpojumu 

sniegšanai, nav nodrošinājusi Tūrisma likumā, Noteikumos Nr.380 un Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likums paredzētās nodrošinājumam piemērojamās prasības, kā arī nav 

sniegusi rakstisku argumentētu viedokli, ka uz viņas īstenoto darbību neattiecas Vēstulē Nr.1 
norādītās prasības, tostarp, nav norādījusi, ka nodrošinājuma saņemšanai ir nepieciešams ilgāks 

laiks. 

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/celotaju-grupa-nespej-atgut-naudu-no-organizatores-bez-latvijas-radio-iesaistes.a370799/
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/celotaju-grupa-nespej-atgut-naudu-no-organizatores-bez-latvijas-radio-iesaistes.a370799/
https://www.retv.lv/raksts/sudzas-par-naudas-neatdosanu-nenotikusiem-turisma-braucieniem
https://www.retv.lv/raksts/sudzas-par-naudas-neatdosanu-nenotikusiem-turisma-braucieniem
https://skaties.lv/beztabu/nejedzibas/krapsanas-un-melu-shema-izklaides-celojumi-socialo-darbinieku-pieredzes-apmainas-aizsega-zino-par-iespejamu-krapniecibu/
https://skaties.lv/beztabu/nejedzibas/krapsanas-un-melu-shema-izklaides-celojumi-socialo-darbinieku-pieredzes-apmainas-aizsega-zino-par-iespejamu-krapniecibu/
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[5] Ievērojot, ka PTAC nesaņēma Vēstulē Nr.1 norādīto informāciju, dokumentus vai 

Pakalpojumu sniedzējas argumentētu viedokļa izklāstu, ka uz viņas darbību neattiecas Vēstulē 
Nr.1 norādīto normatīvo aktu prasības, PTAC Pakalpojumu sniedzējai 2021.gada 9.jūnijā uz 

tās deklarēto dzīvesvietas adresi […] kā ierakstītu pasta sūtījumu nosūtīja vēstuli Nr.7.3.-

1/5310/L-150 (turpmāk – Vēstule Nr.2), kurā atkārtoti ierosināja Pakalpojumu sniedzējai līdz 
2021.gada 24.jūlijam iesniegt PTAC Noteikumu Nr.380 4.punktā minēto iesniegumu speciālās 

licences (atļaujas) saņemšanai, kā arī izpildīt Tūrisma likuma 16.pantā, Noteikumu Nr.380 
37.punktā un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 46.panta devītajā daļā noteiktās 

prasības attiecībā uz nodrošinājuma apjomu un noformēšanu. Turklāt atkārtoti Vēstulē Nr.2 

PTAC norādīja, ka gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzēja uzskata, ka uz viņas īstenoto darbību 
neattiecas Tūrisma likumā, Noteikumos Nr.380 un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 

likums paredzētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un nodrošinājumam piemērojamās 
prasības, PTAC lūdza Pakalpojumu sniedzēju līdz 2021.gada 5.jūlijam iesniegt PTAC 

rakstisku, argumentētu paskaidrojumu, kas pamato šādu Pakalpojumu sniedzējas viedokli. 

Tāpat tika norādīts, ka gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējai ir nepieciešams ilgāks laiks 
nodrošinājuma saņemšanai, PTAC aicināja līdz 2021.gada 5.jūlijam rakstiski informēt par to 

PTAC, vienlaikus norādot termiņu, līdz kuram Pakalpojumu sniedzēja apņemas saņemt 

nodrošinājumu.  

Papildus minētajam Vēstulē Nr.2 PTAC informēja Pakalpojumu sniedzēju, ka 

gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzēja PTAC nesniegs Vēstulē Nr.1 un Vēstulē Nr.2 prasīto 
informāciju, PTAC lems par nepieciešamajiem uzraudzības pasākumiem sakarā ar iespējamas 

negodīgas komercprakses īstenošanu, tajā skaitā PTAC norādīja, ka tas ir tiesīgs pieņemt vienu 
vai vairākus NKAL 15.panta astotajā daļā minētos lēmumus, tai skaitā atbilstoši NKAL 15.2 

panta pirmajā daļā minētajam 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. 

Tādējādi Pakalpojumu sniedzējai tikai dota iespēja izteikt savu viedokli, kā arī iesniegt 

paskaidrojumus un argumentus uzsāktajā administratīvajā lietā.  

PTAC līdz šim brīdim nav saņēmis no Pakalpojumu sniedzējas Vēstulē Nr.1 un Vēstulē 

Nr.2 prasīto informāciju vai paskaidrojumus par informācijas nesniegšanas iemesliem. 
2021.gada 15.jūlijā PTAC saņēma atpakaļsūtītu Vēstuli Nr.2 ar aploksnei pievienotu 

paziņojumu no pasta, kurā norādīts, ka beidzies vēstules glabāšanas laiks. 

[6] Saskaņā ar Tūrisma likuma 16.2 pantā noteikto tūrisma operatoram ir aizliegts 

organizēt, sniegt, piedāvāt pārdošanai vai pārdot kompleksus tūrisma pakalpojumus, ja tas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā: 1) nav saņēmis speciālo atļauju (licenci); 2) nav 
nomaksājis ikgadējo valsts nodevu par speciālo atļauju (licenci); 3) nav nodrošinājis šā likuma 

16.panta otrajā daļā noteikto nodrošinājumu par saistību neizpildi vai nepienācīgu to izpildi 

likviditātes problēmu dēļ. 

Vienlaikus norādāms, ka tiesiskajā regulējumā ietvertajai normai attiecībā uz tūrisma 

operatora pienākumu sniegt nodrošinājumu jeb klienta iemaksātās naudas drošības garantiju ir 
būtiska nozīme ceļotāju aizsardzībai. Eiropas Savienības Tiesa ir atzinusi, ka ceļotāji, ieguldot 

līdzekļus pirms izbraukšanas, pakļauj sevi riskam tos zaudēt 2, tādējādi garantijas mērķis ir 
patērētāja aizsardzības pret ekonomiskajiem riskiem, kas rodas ceļojuma organizatora 

maksātnespējas vai bankrota dēļ, proti, šīs tiesību normas pamatmērķis ir garantēt, lai 

organizatora maksātnespējas gadījumā būtu nodrošināta patērētāja repatriācija un ieguldīto 

līdzekļu atmaksāšana.3  

 
2 Eiropas Savienības Tiesas 2014.gada sprieduma lietā C-430/13 Baradics u.c. 34.punkts. 
3 Eiropas Savienības Tiesas 1996.gada 8.oktobra sprieduma apvienotajās lietās C‑178/94, C‑179/94 un no 

C‑188/94 līdz C‑190/94 Dillenkofer u.c., Recueil, 35., 36.punkts. 



5 
 

Tādējādi norādāms, ka, lai nodrošinātu ceļotāju aizsardzību, tūrisma operators drīkst 

likumīgi piedāvāt pārdošanai un pārdot tikai tādus kompleksus tūrisma pakalpojumus, kas ir 
nodrošināti saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā tūrisma operatora likviditātes 

problēmu dēļ.  

[7] Ņemot vērā lietā konstatētos faktus, secināms, ka Pakalpojumu sniedzējai, 
piedāvājot pārdošanai un pārdodot savus apvienotus kompleksus tūrisma pakalpojumus, kas 

nav nodrošināti saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā tūrisma operatora 
likviditātes problēmu dēļ, kā arī piedāvājot pārdošanai un pārdodot šos kompleksos tūrisma 

pakalpojumus bez speciālās atļaujas (licences), Pakalpojumu sniedzēja nav ievērojusi Tūrisma 

likuma 16.panta pirmās un otrās daļas prasības. Vienlaikus Pakalpojumu sniedzēja ar savu 
rīcību, piedāvājot un pārdodot patērētājiem kompleksos tūrisma pakalpojumus, kas nav 

nodrošināti saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā tūrisma operatora likviditātes 
problēmu dēļ, kā arī piedāvājot pārdošanai un pārdodot šos kompleksos tūrisma pakalpojumus 

bez speciālās atļaujas (licences), radīja patiesībai neatbilstošu iespaidu, ka Pakalpojumu 

sniedzēja drīkst likumīgi piedāvāt pārdošanai un pārdot kompleksus tūrisma pakalpojumus. 
Tāpat Pakalpojumu sniedzēja tādējādi ar savu rīcību radīja ceļotājiem maldinošu paļāvību uz 

to, ka ir nodrošināta patērētāju (ceļotāju) aizsardzība pret ekonomiskajiem riskiem un gadījumā, 
ja Pakalpojumu sniedzēja nespēs pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības likviditātes problēmu 

dēļ, ceļotājiem būs nodrošināta to ieguldīto līdzekļu atmaksāšana.    

[8] Papildus minētajam fakts, ka Pakalpojumu sniedzēja līdz šī lēmuma pieņemšanas 
brīdim nav sniegusi atbildi uz Vēstulē Nr.1 un Vēstulē Nr.2 pieprasīto informāciju, secināms, 

ka Pakalpojumu sniedzēja nesadarbojas un nesniedz PTAC informāciju ne individuālo strīdu 
risināšanā, ne arī komercprakses uzraudzības lietā, tāpat Pakalpojumu sniedzēja pilnībā nepilda 

savas uzņemtās saistības ar ceļotājiem par Pakalpojumu sniedzējas organizētiem kompleksiem 

tūrisma pakalpojumiem. Turklāt apstāklis, ka Pakalpojuma sniedzēja līdz šī lēmuma 
pieņemšanas brīdim nav veikusi nepieciešamās darbības speciālās atļaujas (licences) 

saņemšanai, kā arī nav sniegusi PTAC informāciju, kas apliecinātu, ka Pakalpojumu sniedzēja 
ir saņēmusi Tūrisma likuma 16.panta otrajā daļā noteikto nodrošinājumu, secināms, ka 

Pakalpojumu sniedzēja nav nodrošinājusi īstenotās komercprakses atbilstību normatīvo aktu 

prasībām, kā arī nav sadarbojusies ar PTAC, piemēram, informējot PTAC par to, ka 
Pakalpojumu sniedzēja vairs nesniedz kompleksos tūrisma pakalpojumus, kā arī nav 

atmaksājusi patērētājiem to iemaksātās naudas summas par nenotikušiem ceļojumiem, vai nav 
vienojusies par patērētāju iemaksātās naudas atmaksas grafiku, ņemot vērā Pakalpojuma 

sniedzējas rīcībā esošās kopējās naudas summas apmēru.   

Izvērtējot lietā esošos materiālus, PTAC secina: 

[9] NKAL 1.panta pirmās daļas 2.punktā noteikts, ka 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. Savukārt NKAL 1.panta pirmās daļas 1.punkts paredz, 

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. 

Tādējādi Pakalpojumu sniedzējas rīcība, sistemātiski (vairāk par vienu reizi), patstāvīgi 

un par atlīdzību patērētājiem (ceļotājiem) piedāvājot pārdošanai un pārdodot Pakalpojumu 

sniedzējas apvienotus kompleksus tūrisma pakalpojumus, ir uzskatāma par komercpraksi 
NKAL 1.panta pirmās daļas 2.punkta izpratnē, bet Pakalpojumu sniedzēja saskaņā ar NKAL 

1.panta pirmās daļas 1.punktu savas saimnieciskās darbības ietvaros ir atzīstama par minētās 
komercprakses īstenotāju. Līdz ar to Pakalpojumu sniedzējai, īstenojot komercpraksi 

komplekso tūrisma pakalpojum jomā, jāievēro ne tikai tūrisma jomu regulējošo normatīvo aktu 
prasības, bet arī normatīvais regulējums, kas vērsts uz patērētāju tiesību aizsardzību, tai skaitā 
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jāievēro NKAL prasības. 

NKAL 4.panta pirmā daļa paredz, ka negodīga komercprakse ir aizliegta. Atbilstoši 
NKAL 4.panta otrās daļas 2.punktam komercprakse ir negodīga, ja tā ir maldinoša. Savukārt 

NKAL 11.panta 9.punkts paredz, ka komercprakse jebkuros apstākļos ir maldinoša, ja 

komercprakses īstenotājs apgalvo vai citādi rada iespaidu, ka preci drīkst likumīgi pārdot vai 

pakalpojumu sniegt, bet tas neatbilst patiesībai. 

[10] Pakalpojumu sniedzējas īstenoto komercpraksi PTAC vērtē no vidusmēra 
patērētāja uztveres viedokļa, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret 

patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 

Nr.2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”), un Eiropas Savienības tiesas praksē 
norādītos vidusmēra patērētāja kritērijus – patērētājs, kurš ir pietiekoši zinošs un labi informēts, 

kā arī pietiekoši vērīgs un piesardzīgs (skat., Negodīgas komercprakses direktīvas preambulas 

18.punktu; Eiropas Savienības tiesas spriedumus lietās Nr. C-112/99; Nr.C-44/01, Nr.C-356/04 
un Nr.C-381/05). Saskaņā ar Negodīgas komercprakses direktīvas preambulas 11.punktu ar šo 

direktīvu ir sasniedzama augsta līmeņa patērētāju tiesību aizsardzība, nosakot vienotu vispārēju 
aizliegumu tādai negodīgai komercpraksei, kas kropļo patērētāju saimniecisko rīcību. Minētās 

direktīvas 2.panta e) punkts nosaka, ka “būtiski kropļot patērētāja saimniecisko rīcību” nozīmē 

izmantot komercpraksi, lai būtiski mazinātu patērētāja spējas pieņemt uz informāciju balstītu 
lēmumu, tādējādi liekot patērētājam pieņemt tādus lēmumus par darījuma veikšanu, kādus viņš 

citādi nebūtu pieņēmis. Savukārt 2.panta k) punkts nosaka, ka „lēmums veikt darījumu” ir 
jebkurš patērētāja pieņemts lēmums par to, vai, kā un pēc kādiem noteikumiem veikt pirkumu, 

vai veikt pilnus vai daļējus maksājumus, paturēt produktu vai no tā atbrīvoties, vai attiecībā uz 

to izmantot līgumtiesības, neatkarīgi no tā, vai patērētājs nolemj rīkoties vai no rīcības 

atturēties. 

Piedāvājot pārdošanai un pārdodot Pakalpojumu sniedzējas apvienotus kompleksus 
tūrisma pakalpojumus, kas nav nodrošināti saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes 

gadījumā tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ, kā arī, piedāvājot pārdošanai un pārdodot 

šos kompleksos tūrisma pakalpojumus bez speciālās atļaujas (licences) (tostarp neiesniedzot 
PTAC iesniegumu un dokumentus, kas nepieciešami speciālās atļaujas (licences) saņemšanai), 

Pakalpojumu sniedzēja radīja patiesībai neatbilstošu iespaidu, ka tā drīkst likumīgi sniegt 
kompleksus tūrisma pakalpojumus. Līdz ar to arī patērētājs (ceļotājs) nevarēja pieņemt uz 

patiesas informācijas balstītu lēmumu, bet, gluži pretēji, ņemot vērā Pakalpojumu sniedzējas 

maldīgi radīto priekšstatu, varēja pieņemt tādu lēmumu par rīcību saistībā ar Pakalpojumu 
sniedzējas piedāvāto un/vai pārdoto kompleksu tūrisma pakalpojumu, kādu tas citādi nebūtu 

pieņēmis, zinot, ka Pakalpojumu sniedzēja nav nodrošinājusi kompleksu tūrisma pakalpojumu 

saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā. 

Ņemot vērā minēto, PTAC konstatē, ka Pakalpojumu sniedzējas īstenotā komercprakse 

atbilstoši NKAL 11.panta 9.punktam ir uzskatāma par maldinošu komercpraksi. Līdz ar to 
secināms, ka Pakalpojumu sniedzēja saskaņā ar NKAL 4.panta otrās daļas 2.punktu ir īstenojusi 

negodīgu komercpraksi, kas saskaņā ar NKAL 4.panta pirmo daļu ir aizliegta. 

 [11] Saskaņā ar Noteikumu Nr.380 102.punktu tūrisma operators bez nepamatotas 

kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma 

izbeigšanas atmaksā ceļotājam visus maksājumus, kas prasīti saskaņā ar šo noteikumu 99., 100. 
un 101.punktu, vai – attiecībā uz šo noteikumu 96., 97. un 98.punktu – atlīdzina visus 

maksājumus, ko veicis ceļotājs vai kas veikti ceļotāja vārdā par komplekso tūrisma 

pakalpojumu, atskaitot standarta kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšanas maksu. 

No saņemtajām patērētāju sūdzībām PTAC konstatē, ka patērētāji līdz šī lēmuma 
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pieņemšanas brīdim joprojām nav saņēmuši iemaksātās avansu summas par nenotikušiem 

ceļojumiem, tādēļ PTAC uzskata, ka minētā Pakalpojumu sniedzējas rīcība negatīvi ir 
ietekmējusi daudzu patērētāju ekonomiskās intereses un rīcību, tai skaitā, radot patērētājiem 

zaudējumus. Tādējādi Pakalpojumu sniedzējas īstenotā komercprakse ir uzskatāma par 

profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, kas būtiski negatīvi ietekmē patērētāju 
ekonomisko rīcību, jo patērētājs varēja pamatoti sagaidīt, ka Pakalpojumu sniedzēja kā 

profesionāls tirgus dalībnieks, kurš piedāvā pārdošanai un pārdod savus sagatavotus 
kompleksos tūrisma pakalpojumu, nodrošinās gan līgumā, gan normatīvajos aktos noteikto 

patērētāja tiesību ievērošanu un savu normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi. Līdz ar to 

konstatējams, ka Pakalpojumu sniedzējai piedāvājot pārdošanai un pārdodot patērētājiem tās 
sagatavotos kompleksos tūrisma pakalpojumus, kuru pienācīgu izpildi tā nav nodrošinājusi, kā 

arī neatmaksājot patērētājiem to iemaksātos avansa maksājumus par nenotikušiem ceļojumiem, 
saskaņā ar NKAL 4.panta otrās daļas 1. un 2.punktā, 6.pantā, 7.pantā noteikto ir uzskatāma par 

negodīgu - profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi.  

 [12] Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmajā daļā noteikto, apsverot 
administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību (65.pants), iestāde lemj: 1) par 

administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi; 2) par 
administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; 3) par administratīvā akta 

vajadzību, tas ir, par to, vai šo mērķi nav iespējams sasniegt ar līdzekļiem, kuri mazāk ierobežo 

administratīvā procesa dalībnieku tiesības vai tiesiskās intereses; 4) par administratīvā akta 
atbilstību, salīdzinot privātpersonas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu ieguvumu un 

ņemot vērā, ka privātpersonas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams 

sabiedrības ieguvums.  

NKAL 2.pants noteic, ka likuma mērķis ir nodrošināt patērētāju tiesību un ekonomisko 

interešu aizsardzību, aizliedzot komercprakses īstenotājiem izmantot negodīgu komercpraksi 

attiecībā pret patērētājiem. 

Atbilstoši lietā esošajiem materiāliem konstatējams, ka Pakalpojumu sniedzēja ir 
pārkāpusi patērētāju tiesību regulējošo normatīvos aktus. Proti, Pakalpojumu sniedzēja nav 

saņēmusi speciālo atļauju (licenci) komplekso tūrisma pakalpojumu sniegšanai un nav 

izpildījusi Tūrisma likuma 16.panta pirmajā otrajā daļā noteikto pienākumu saņemt 
nodrošinājumu visu to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji vai kuri veikti ceļotāju 

vārdā, ciktāl operators nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un sniegt attiecīgos 
pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, kas ir ļoti būtisks nosacījums ceļotāju 

ekonomiskajai aizsardzībai un svarīgs priekšnosacījums Pakalpojumu sniedzējas kā tūrisma 

operatora likumīgai darbībai. Tādējādi Pakalpojumu sniedzējas īstenotā komercprakse var radīt 
būtisku un tūlītēju kaitējumu konkrētas patērētāju grupas (proti, ceļotāju) ekonomiskajām 

interesēm, proti, Pakalpojumu sniedzējas saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes gadījumā, 
ciktāl attiecīgās saistības netiek pildītas un pakalpojumi netiek sniegti likviditātes problēmu dēļ, 

netiktu nodrošināta ceļotāju ieguldīto līdzekļu atmaksāšana. Akcentējams, ka  patērētāji 

(ceļotāji), līdz šī lēmuma pieņemšanas brīdim bija paļāvušies, ka Pakalpojumu sniedzēja ir 
tiesīga piedāvāt pārdošanai un pārdot viņas sagatavotus kompleksus tūrisma pakalpojumu, par 

ko ir veikuši avansu maksājumus, taču līdz pat šī lēmuma pieņemšanas brīdim Pakalpojumu 
sniedzēja iemaksātās avansu summas patērētājiem nav atmaksājusi, turklāt Pakalpojumu 

sniedzējai nav saņemts nodrošinājums visu to maksājumu atmaksāšanai, kurus veikuši ceļotāji 

vai kuri veikti ceļotāju vārdā, ciktāl operators nespēj pilnībā vai daļēji pildīt savas saistības un 
sniegt attiecīgos pakalpojumus savu likviditātes problēmu dēļ, iespējams Pakalpojumu 

sniedzēja iepriekš minētā apstākļa dēļ uzņemtās saistības nevar izpildīt. Līdz ar to Pakalpojumu 
sniedzējas izdarītais pārkāpums ir būtisks, un tas var radīt apdraudējumu ar likumu aizsargātām 

patērētāju kolektīvajām ekonomiskajām interesēm.  
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 [13] NKAL 15.panta astotā daļa nosaka, ka, 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.  

Ievērojot to, ka konkrētā Pakalpojumu sniedzējas īstenotā komercprakse ir atzīstama par 
negodīgu, kā arī, ņemto vērā šīs komercprakses raksturu un būtību, it īpaši faktu, ka 

Pakalpojumu sniedzēja piedāvāja pārdošanai un pārdeva kompleksos tūrisma pakalpojumus bez 

spēkā esošas nodrošinājuma, proti, kas nav nodrošināti saistību neizpildes vai nepienācīgas 
izpildes gadījumā tūrisma operatora likviditātes problēmu dēļ, tādējādi radot patiesībai 

neatbilstošu iespaidu, ka Pakalpojumu sniedzēja drīkst likumīgi piedāvāt pārdošanai un pārdot 
kompleksus tūrisma pakalpojumus, kā arī ceļotājiem maldinošu paļāvību uz to, ka ir 

nodrošināta patērētāju (ceļotāju) aizsardzība pret ekonomiskajiem riskiem, turklāt vispār 

nesniedzot patērētājiem to apmaksātus kompleksos tūrisma pakalpojumus, kopsakarā ar 
apstākli, ka patērētājiem netiek atmaksātas par ceļojumiem iemaksātās naudas summas, 

tādējādi būtiski negatīvi ietekmējot patērētāju ekonomiskās intereses, radot patērētājiem 
zaudējumus. Līdz ar to PTAC uzskata, ka Pakalpojumu sniedzējai par izdarītajiem 

pārkāpumiem nav lietderīgi pieņemt NKAL 15.panta astotās daļas 1., 3., 4. un 6.punktā 

noteiktos lēmumus. Vienlaikus PTAC uzskata, ka, Pakalpojumu sniedzējai par izdarīto 
pārkāpumu saskaņā ar NKAL 15.panta astotās daļas 2.punktu ir lietderīgi uzlikt tiesisko 

pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kā arī saskaņā ar NKAL 15.panta 

astotās daļas 5.punktu ir piemērojama soda nauda šā likuma 15.2 pantā noteiktajā kārtībā.  

[14] Ņemot vērā, ka konkrētā Pakalpojumu sniedzējas īstenotā komercprakse ir 

atzīstama par negodīgu komercpraksi, šīs komercprakses raksturu un būtību, kā arī apstākli, ka 
tās īstenošana ir saistīta ar patērētājiem radītiem zaudējumiem, PTAC ieskatā, piemērojot 

Pakalpojumu sniedzējai soda naudu, tā tiks motivēta izbeigt pārkāpumu, nepieļaujot līdzīga 
rakstura pārkāpuma izdarīšanu, kā arī citi tirgus dalībnieki tiks atturēti no līdzīgu pārkāpumu 

pieļaušanas.  

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. 

 Ievērojot to, ka Pakalpojumu sniedzēja savu saimniecisko darbību nav reģistrējusi 
Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī nav reģistrēta kā individuālais komersants, pašnodarbinātā 

persona vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja, PTAC ņem vērā Valsts ieņēmuma dienesta 
2021.gada 14.maija vēstulē Nr.VID.4.1/8.16.5/72215 norādīto informāciju par Pakalpojumu 

sniedzējas gūtajiem ienākumiem laikā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim. 

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta vēstulē norādīto informāciju Pakalpojuma sniedzējas 
ienākumi iepriekš norādītajā laika periodā ir valsts piešķirtā vecuma pensija vidēji […] euro 

apmērā katru perioda mēnesi, kā arī vienreizēji ienākumi no sava īpašuma atsavināšanas 
(izņemot nekustamo īpašumu) […] euro apmērā. Tomēr Pakalpojumu sniedzējas gūto 

ienākumu apmērs neatbrīvo Pakalpojumu sniedzēju no soda naudas piemērošanas. PTAC ņem 
vērā to, ka liela daļa avansu maksājumu par Pakalpojumu sniedzējas organizētiem 

http://likumi.lv/doc.php?id=167759#p15.2
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kompleksiem tūrisma pakalpojumiem tika veikti arī 2019.gadā, turklāt Pakalpojumu sniedzēja 

savu saimniecisko darbību nav reģistrējusi Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī nav reģistrēta kā 
individuālais komersants, pašnodarbinātā persona vai mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja. 

Tādējādi, vērtējot soda naudas apmēru, PTAC ņem vērā, ka saņemtās 24 sūdzības ir par 

patērētāju veiktajiem, bet neatmaksātajiem avansu maksājumiem 2019. un 2020.gadā vismaz 
30 607,00 euro apmērā, par kuriem līdz šim brīdim nav sniegti kompleksie tūrisma 

pakalpojumi. 

PTAC saskaņā ar NKAL 15.2 panta otro daļu, pieņemot lēmumu par soda naudas 

uzlikšanu un tās apmēru, ņem vērā pieļautā pārkāpuma raksturu un ilgumu, pārkāpuma radīto 

ietekmi (zaudējumus patērētājiem), pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpēja lomu 
pārkāpumā un pārkāpuma apjomu, vai komercprakses īstenotājs līdz lēmuma pieņemšanas 

dienai ir atlīdzinājis vai sācis atlīdzināt patērētājiem nodarītos zaudējumus, vai pārkāpums 
pārtraukts pēc komercprakses īstenotāja iniciatīvas, vai komercprakses īstenotājs negodīgas 

komercprakses aizlieguma pārkāpumu izdarījis atkārtoti pēdējo divu gadu laikā, un tas 

konstatēts ar PTAC lēmumu vai rakstveida apņemšanos, vai komercprakses īstenotājs nav 
izpildījis rakstveida apņemšanos, kā arī vai komercprakses īstenotājs ir kavējis lietas 

izskatīšanu vai slēpis izdarīto pārkāpumu.  

Pakalpojumu sniedzējas īstenotā maldinošā komercprakse, piedāvājot pārdošanai un 

pārdodot kompleksus tūrisma pakalpojumus bez normatīvajos aktos paredzētā nodrošinājuma 

sniegšanas, ir radījusi būtisku kaitējumu konkrētas patērētāju grupas (proti, ceļotāju) 
ekonomiskajām interesēm, jo Pakalpojumu sniedzējas saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes 

gadījumā, ciktāl attiecīgās saistības netiktu pildītas un pakalpojumi netiktu sniegti likviditātes 
problēmu dēļ, nav nodrošināta ceļotāju ieguldīto līdzekļu atmaksāšana. Turklāt šāda 

Pakalpojumu sniedzējas komercprakse jau skārusi un turpmāk var skart plašu patērētāju loku 

(Pakalpojumu sniedzēja nekādā veidā nav informējusi PTAC, ka tā ir pārtraukusi piedāvāt 
pārdošanai un pārdot kompleksus tūrisma pakalpojumus bez saņemtas speciālās atļaujas 

(licences) tūrisma operatora pakalpojumu sniegšanai un normatīviem aktiem atbilstoša 

nodrošinājuma). 

Tāpat PTAC rīcībā esošā informācija liecina, ka Pakalpojumu sniedzēja nav sniegusi 

komplekso tūrisma pakalpojumu vismaz 24 patērētājiem (ceļotājiem), nav atmaksājusi 
patērētājiem (ceļotājiem) samaksātās naudas summas par nesniegtajiem kompleksajiem tūrisma 

pakalpojumiem vismaz 30 607,00 euro apmērā. Pēc PTAC rīcībā esošās informācijas PTAC 
iesniegtās patērētāju sūdzības Pakalpojumu sniedzēja ir risinājusi daļēji, proti, Pakalpojumu 

sniedzēja ir atmaksājusi 3 patērētājiem samaksātās naudas summas, bet pārējās patērētāju 

sūdzības Pakalpojumu sniedzēja nav risinājusi. Papildus tam Pakalpojumu sniedzēja nav 
sadarbojusies ar PTAC un nesniedz PTAC informāciju ne individuālo strīdu risināšanā, ne arī 

komercprakses uzraudzības lietā. Līdz ar to atzīstams, ka Pakalpojumu sniedzēja nav veikusi 
nepieciešamos pasākumus, lai novērstu negodīgās komercprakses īstenošanu un tās rezultātā 

radītos zaudējumus patērētājiem. Minēto PTAC vērtē kā atbildību pastiprinošu apstākli.   

PTAC secina, ka Pakalpojumu sniedzējas nodarītais pārkāpums ir vērtējams kā smags 
patērētāju kolektīvo interešu pārkāpums, ievērojot Pakalpojumu sniedzējas izdarītā pārkāpuma 

apjomu, raksturu, ilgumu, ietekmi uz patērētāju tiesiskajām interesēm, Pakalpojumu sniedzējas 

lomu pārkāpumā, šajā lēmumā analizētos pārkāpuma izdarīšanas apstākļus.  

Ņemot vērā konstatētos faktus un pierādījumus lietā, secināms, ka Pakalpojumu 

sniedzējas rīcība saskaņā ar NKAL 4.panta otrās daļas 1. un 2.punktā, 6.pantā, 7.pantā, 9.panta 
pirmās daļas 1.punktā un 11.panta 9.punktā noteikto ir uzskatāma par negodīgu komercpraksi. 

Ievērojot Pakalpojumu sniedzējas izdarītā pārkāpuma apjomu, raksturu, ilgumu, ietekmi 
uz patērētāju tiesiskajām interesēm, Pakalpojumu sniedzējas lomu pārkāpumā, šajā lēmumā 

analizētos pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, PTAC secina, ka Pakalpojumu sniedzējas 
nodarītais pārkāpums ir vērtējams kā smags patērētāju kolektīvo interešu pārkāpums. Tādējādi, 
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ņemot vērā soda naudas piemērošanas mērķi un pamatojumu, kā arī NKAL 15.2 panta pirmajā 

daļā noteikto ierobežojumu, kopējā soda nauda Pakalpojumu sniedzējai nosakāma 1 500,00 
euro (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā, kas uzskatāms par samērīgu soda naudas apmēru, 

ņemot vērā Pakalpojumu sniedzējas izdarīto pārkāpumu tā raksturu un ietekmi. 

 

Ņemot vērā minēto, PTAC nolemj:  

pamatojoties uz NKAL 1.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 2.pantu, 4.panta pirmo daļu 
un otrās daļas 1. un 2.punktu, 6.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 11.panta 

9.punktu, 15.panta astotās daļas 2. un 5.punktu, 15.2 panta pirmo un otro daļu, Tūrisma likuma 

16.panta pirmo un otro daļu, 16.2 panta pirmo daļu, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības 
likuma 46.panta devīto daļu, Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.380 

“Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas 
kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un 

pienākumiem”  4., 32.punktu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 7.pantu, 51.pantu, 

55.panta 2.punktu, 65.panta ceturto daļu, 66.panta pirmo daļu un 67.pantu, 

 

uzlikt Inesei Kornetei, personas kods: […]: 

 

1) pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi:  

- bez speciālās atļaujas (licences) jebkādā veidā piedāvājot pārdošanai vai 
pārdodot kompleksos tūrisma pakalpojumus, kas nav nodrošināti saistību 

neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā tūrisma operatora likviditātes 
problēmu dēļ; 

- normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā neveicot naudas atmaksu patērētājiem par 

nesniegtiem kompleksiem tūrisma pakalpojumiem (par nenotikušiem 
ceļojumiem); 

 

2) soda naudu 1 500,00 euro (viens tūkstotis pieci simti euro) 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 Pakalpojumu 

sniedzējai, un Pakalpojumu sniedzēja 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. 18-pk 
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Pieņemšanas datums: 24.09.2021. 

Atbilstoši NKAL 15.2panta trešajai daļai uzraudzības iestādes uzlikto soda naudu 

komercprakses īstenotājs samaksā mēneša laikā no dienas, kad stājas spēkā lēmums par soda 

naudas uzlikšanu. Ja lēmums par soda naudas uzlikšanu nav izpildīts labprātīgi, tā piespiedu 

izpildi veic tiesu izpildītājs. 

 

Direktora p.i.                           (personiskais paraksts)     K.Riekstiņa 

  (zīmogs) 

 
[..]  

 
IZRAKSTS PAREIZS 
 


