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LĒMUMS 

Rīgā 
 

2014. gada 11.septembrī Nr. E03-PTU-K69-27 

Par tiesiskā pienākuma un administratīvā soda uzlikšanu  

Par negodīgas komercprakses īstenošanu, par kuru paredzēts administratīvais sods 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.¹³ panta trešajā daļā 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta 

direktore/ iestādes direktora vietniece Ieva Baldiņa-Brūklīte, 

 

nepiedaloties SIA „Prolain” 

juridiskā adrese: Jāņa Endzelīna ielā 7-21, Rīgā, LV-1029 

reģistrācijas numurs: 40003706035, 

 

izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu un konstatēja: 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), ņemot vērā Sabiedrisko 

pakalpojumu regulēšanas komisijas un patērētāju iesniegumos sniegto informāciju, 

pamatojoties uz Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma (turpmāk – NKAL) 

15.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, ir izvērtējis SIA „Prolain” (turpmāk – Sabiedrība) 

īstenotās komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Konkrētās komercprakses ietvaros Sabiedrība 2014.gada martā un aprīlī daudziem 

Rīgas mikrorajonu iedzīvotājiem, kas ar SIA „Simtel” un SIA „Simtel.lv” (turpmāk – 

Pakalpojumu sniedzēji) bija noslēguši līgumus par elektronisko sakaru pakalpojumu 

(turpmāk – Pakalpojumi) sniegšanu (turpmāk – Simtel klienti), izmantojot elektroniskā 

pasta saziņu, nosūtot vēstules pa pastu un sazinoties pa tālruni, sniedza informāciju par 

Pakalpojumu sniedzējiem, to nespēju nodrošināt līgumos paredzēto pakalpojumu 

sniegšanu, noslēgto līgumu „pārņemšanu” no Pakalpojumu sniedzējiem, turpmāko 

Pakalpojumu sniegšanas apmaksas veikšanu Sabiedrībai saskaņā ar tās izrakstītajiem 

rēķiniem, kā arī par nepieciešamību slēgt jaunus līgumus ar Sabiedrību. Īstenojot 

komercpraksi, Sabiedrība veica aktīvas darbības, tai skaitā pārtraucot vai ierobežojot 

Pakalpojumu sniegšanu, nolūkā panākt, lai Simtel klienti noslēgtu līgumus ar Sabiedrību, 

kā arī samaksu par Pakalpojumu sniegšanu veiktu Sabiedrībai. 

IZRAKSTS 



 2 

Veiktās izvērtēšanas rezultātā PTAC ir konstatējis turpmāk norādīto: 

[1] 2014.gada martā un aprīlī Simtel klientiem tika sniegta turpmāk norādītā 

informācija, kā arī tika pieprasīts parakstīts ar elektronisko pakalpojumu sniegšanas 

līgumsaistībām saistītus dokumentus un apmaksāt Sabiedrības piestādītos rēķinus.  

Saskaņā ar patērētāju sniegto informāciju Simtel klientiem, kas nebija apmaksājuši 

Sabiedrības piestādītos rēķinus vai bija tos apmaksājuši, veicot maksājumus Pakalpojumu 

sniedzējiem, tika traucēta vai izbeigta Pakalpojumu sniegšana un tādejādi tie bija spiesti 

pārtraukt ar Pakalpojumu sniedzējiem noslēgtos līgumus un slēgt līgumus ar citiem 

elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem. Vienlaikus patērētāju iesniegumos tika 

norādīts, ka patērētāji nav vēlējušies izbeigt līgumus, kas noslēgti ar Pakalpojumu 

sniedzējiem un ka Sabiedrības rīcība, uz patērētāju individuālajiem saziņas līdzekļiem 

sūtot turpmāk minēto informāciju, pieprasot līgumu slēgšanu vai „pārslēgšanu”, 

informējot par ar Pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu „pārņemšanu”, kā arī 

pieprasot ar to izpildi saistīto un Sabiedrības izrakstīto rēķinu apmaksu, ir uzskatāma par 

prettiesisku. 

[2] Saziņas sūtīšanu Simtel klientiem Pakalpojumu sniedzēju vārdā veica O.R. 

(turpmāk – O.R.) vai V. I. (turpmāk – V.I.). 

Saskaņā ar Uzņēmumu reģistra komercreģistra ierakstiem O.R. un V.I. bija un 

joprojām ir SIA „Simtel” un SIA „Simtel.lv” dalībnieki un valdes locekļi. SIA „Simtel” 

gadījumā minētajām personām ir atsevišķas pārstāvības tiesības, bet komercsabiedrībā 

SIA „Simtel.lv” minētajām personām ir tiesības pārstāvēt komercsabiedrību kopīgi. 

Vienlaikus ir konstatēts, ka O.R. ir bijis un joprojām ir Sabiedrības dalībnieks un valdes 

loceklis, bet V.I. nav bijis ne Sabiedrības dalībnieks, ne arī Sabiedrības valdes loceklis. 

[3] 2014.gada 8.martā Simtel klienti elektroniskā pasta sūtījuma veidā saņēma 

zemāk norādīto paziņojumu par „Simtel Grupas” pakalpojumu sniedzēju, tai skaitā SIA 

„Simtel” un SIA „Simtel.lv” pievienošanos Sabiedrībai. 

 

 
Laika posmā no 2014.gada 14.marta līdz 25.martam Simtel klienti saņēma no 

elektroniskā pasta adreses info@simtel.lv sūtītas vēstules, kas radīja šaubas par 

Pakalpojumu sniedzēju spēju nodrošināt turpmāku noslēgto līgumu izpildi, kā arī 

negatīvu iespaidu par V.I. kā amatpersonu, kas pārstāv SIA „Simtel” un SIA „Simtel.lv” 

intereses. 

mailto:info@simtel.lv
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 [4] 2014.gada 14.martā no elektroniskā pasta adreses info@simtel.lv tika izsūtīta 

turpmāk norādītā V.I. vēstule, kurā Simtel klienti tika informēti par citu personu, tai 

skaitā Sabiedrības un O.R. prettiesisku rīcību, sniedzot nepatiesu informāciju par 

Pakalpojumu sniedzējiem, ar tām noslēgto līguma izpildi, spēkā esamību un ar tiem 

saistīto Pakalpojumu apmaksu.  

 

 Ņemot vērā minētās vēstules saturu, ir secināms, ka tā bija vērsta uz esošo līgumos 

noteikto tiesisko attiecību saglabāšanu, Simtel klientu brīdināšanu par Sabiedrības un tā 

valdes locekļa O.R. prettiesisku rīcību, kā arī tajā ir iekļauts Pakalpojumu sniedzēju 

mailto:info@simtel.lv
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apliecinājums turpināt esošās līgumtiesiskās attiecības, sniedzot līgumos norādītos 

Pakalpojumus, kā arī aicinājums veikt apmaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem tām 

personām, ar kurām par to sniegšanu ir noslēgts līgums, nepakļaujoties Sabiedrības 

„spiedienam”, neveicot samaksu Sabiedrībai un nepārslēdzot līgumus ar Sabiedrību. 

[5] No 2014.gada 22.marta Simtel klienti saņēma paziņojumus, tai skaitā 

elektroniskā pasta vēstules, kas izsūtītas no elektroniskās pasta adreses info@simtel.lv, 

kuros viņiem tika piedāvāts parakstīt un nosūtīt Sabiedrībai „Līguma pieņemšanas 

nodošanas aktu” (turpmāk – Akts) (skatīt attēlu turpmāk). Aktā bija norādīts, ka Simtel 

klienta līgums, kurš noslēgts ar Pakalpojuma sniedzēju, „ar visām saistībām tiek nodots 

Sabiedrībai”, kā arī sniegta informācija par to, ka no 2014.gada 1.aprīļa Pakalpojumu 

sniegšanu veiks Sabiedrība. Aktu SIA „Simtel” vārdā ar parakstu un komercsabiedrības 

zīmogu bija apstiprinājis O.R.. Akts tika noformēts, izmantojot Sabiedrības veidlapu, 

kurā sniegta Sabiedrības kontaktinformācija. Kontaktinformācija, kas būtu izmantojama 

saziņai ar Pakalpojumu sniedzējiem, Aktā nebija norādīta. 

Vienlaicīgi no 2014.gada 22.marta Simtel klienti saņēma turpmāk norādīto SIA 

„Simtel” paziņojumu, kas bija sūtīts no elektroniskā pasta adreses info@simtel.lv un kurā 

bija redzams, ka to bija parakstījis un ar sabiedrības zīmogu apstiprinājis O.R. Minētajās 

paziņojumā bija sniegta informācija par to, ka Pakalpojumu sniedzējs nav spējīgi 

nodrošināt Pakalpojumu sniegšanu un ka „iepriekš noslēgtie līgumi ar visām saistībām un 

tādiem pašiem līguma nosacījumiem” tiks nodoti izpildīšanai Sabiedrībai. 

Izrakstot un nosūtot rēķinus Simtel klientiem, Sabiedrība pieprasīja samaksas 

veikšanu par Pakalpojumiem, kas sniegti saskaņā ar līgumiem, ko Simtel klienti bija 

noslēguši ar Pakalpojumu sniedzējiem, kā arī no elektroniskā pasta adreses 

info@prolain.lv patērētājiem tika sūtīti paziņojumi par Pakalpojumu apmaksas veikšanu 

uz Sabiedrības bankas norēķinu kontu (skatīt attēlus turpmāk). 

[6] Pēc 2014.gada 22.marta Simtel klientiem, kas saskaņā ar līgumu Pakalpojumu 

sniegšanu apmaksāja, veicot maksājumus uz Pakalpojumu sniedzēju bankas norēķinu 

kontiem, Sabiedrība pārtrauca vai ierobežoja Pakalpojumu sniegšanu. Pakalpojumu 

sniegšanas atjaunošanai Sabiedrība piekrita tikai tad, ja Simtel klienti ar Sabiedrību 

noslēdza jaunu līgumu par Pakalpojumu sniegšanu vai veica iepriekš noslēgtajā līgumā 

norādīto Pakalpojumu sniegšanas apmaksu Sabiedrībai saskaņā ar Sabiedrības izrakstīto 

rēķinu. 

Gadījumos, kad patērētāji bija apmaksājuši Pakalpojumu sniegšanu, veicot 

apmaksu uz SIA “Simtel” vai SIA “Simtel.lv” bankas norēķinu kontiem, Pakalpojumu 

sniegšana netika atjaunota un patērētājiem Sabiedrība pieprasīja veikt atkārtotu 

Pakalpojumu sniegšanas apmaksu uz Sabiedrības bankas norēķinu kontu, neskatoties uz 

to, ka patērētāji Sabiedrībai bija iesnieguši pierādījumus par Pakalpojumu apmaksu 

Pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem iepriekš bija noslēgts līgums par Pakalpojumu 

sniegšanu. 

 

mailto:info@simtel.lv
mailto:info@simtel.lv
mailto:info@prolain.lv


 5 

 
 

 



 6 

 
 

 



 7 

 

 [7] 2014.gada 22.maijā PTAC nosūtīja SIA „Simtel” vēstuli Nr.3.2.-1-K-69/4032 

un SIA „Simtel.lv” vēstuli Nr.3.2.-1-K-69/4033, kurās pieprasīja sniegt paskaidrojumus 

par konkrēto situāciju, tai skaitā par ar Simtel klientiem noslēgto līgumu izpildi, 

izbeigšanu, kā arī saziņu ar patērētajiem neskaidrību un radušos strīdu gadījumā. 

2014.gada 17.jūnijā PTAC saņēma SIA „Simtel” un SIA „Simtel.lv” sniegtos 

paskaidrojumus (turpmāk – Simtel paskaidrojumi), kurus komersantu vārdā sniedza to 

valdes loceklis V.I. 

 Simtel paskaidrojumos norādīts, ka ir izveidojusies situācija, kurā Simtel 

klientiem ir traucēta ar Pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu izpilde un ir 

apdraudēta noslēgto līgumu spēkā esamība. Minētās situācijas izveidē ir vainojama 

Sabiedrības un tās valdes locekļa O.R. rīcība. Konkrētajā situācijā Pakalpojumu sniedzēju 

saziņa ar klientiem tika traucēta, jo O.R. 2014.gada marta sākumā atslēdza V.I. piekļuvi 

klientu (abonentu) datu bāzei, kā arī no Pakalpojumu sniedzēju birojiem bija pazuduši 

(nozagti) visi dokumenti, tai skaitā ar klientiem noslēgtie līgumi. Par notikušo V.I. bija 
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paziņojis Valsts policijai un saskaņā ar Simtel paskaidrojumos minēto saistībā ar notikušo 

ir ierosināts kriminālprocess.  

Simtel paskaidrojumos ir norādīts, ka pēc notikušā patērētājiem vairs nebija 

iespējams telefoniski sazināties ar Pakalpojumu sniedzējiem, jo uz zvaniem, kas veikti uz 

Pakalpojumu sniedzēju tālruņu numuriem, atbildēja nevis Pakalpojumu sniedzēju, bet 

gan Sabiedrības pārstāvji. Vienlaicīgi Sabiedrība savās interesēs, izmantojot Simtel 

klientu datu bāzi, uzsāka aktīvu saziņu ar Simtel klientiem, nepatiesi informējot tos par 

to, ka SIA „Simtel” un SIA „Simtel.lv” vairs nepastāv, ka minēto komercsabiedrību 

līgumus pilnībā ir pārņēmusi Sabiedrība un ka Simtel klientiem ir nepieciešams pārslēgt 

līgumus ar Sabiedrību. Klientiem, kas nepiekrita Sabiedrības ierosinājumam un neslēdza 

līgumus ar Sabiedrību, tika pārtraukta Pakalpojumu sniegšana, proti, atslēgta piekļuve 

internetam.  

Laika posmā no 2014.gada 14.marta līdz 25.martam O.R., izmantojot elektroniskā 

pasta adresi info@simtel.lv, veica aktīvas darbības, V.I. vārdā Simtel klientiem, sūtot 

divdomīgas elektroniskā pasta vēstules, tādejādi radot negatīvu priekšstatu par SIA 

„Simtel”, SIA „Simtel.lv” un V.I. rīcībspēju un personību un veicinot Simtel klientus 

atteikties no līgumiem, kas iepriekš noslēgti ar Pakalpojumu sniedzējiem. 

 [8] 2014.gada 3.jūlijā PTAC Sabiedrībai ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīja vēstuli 

Nr.3.2.-1-K-60/5369, kurā, pamatojoties uz NKAL 15.panta otro daļu, pieprasīja līdz 

2014.gada 17.jūlijam sniegt paskaidrojumus par radušos situāciju un iesniegt 

pierādījumus, kas apliecina Sabiedrības tiesības sniegt, ierobežot vai pārtraukt 

elektronisko sakaru Pakalpojumu sniegšanu Simtel klientiem, kā arī pieprasīt no tiem 

Sabiedrības izrakstīto rēķinu apmaksu. Minētā vēstule PTAC tika atsūtīta atpakaļ, jo līdz 

tās glabāšanas termiņa beigām pasta nodaļā Sabiedrība nebija saņēmusi un līdz ar to tajā 

pieprasītā informācija PTAC netika sniegta. 

2014.gada 24.jūlijā PTAC Sabiedrībai ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīja vēstuli 

Nr.3.2.-1-K-69/6005, kurā atkārtoti līdz 2014.gada 11.augustam pieprasīja sniegt PTAC 

2014.gada 3.jūlija vēstulē Nr.3.2.-1-K-60/5369 norādīto informāciju. Vēstulē norādītajā 

termiņā PTAC pieprasīto informāciju un pierādījumus Sabiedrība nav sniegusi. 

[9] Izvērtējot lietā esošos materiālus un konstatējot, ka konkrētajā gadījumā 

Sabiedrības rīcībā ir saskatāmi apstākļi, kas liecina par Sabiedrības īstenotu 

komercpraksi, kas būtiski negatīvi bija ietekmējusi vai bija varējusi būtiski negatīvi 

ietekmēt daudzu patērētāju ekonomisko rīcību, PTAC 2014.gada 15.augustā pieņēma 

lēmumu par patērētāju kolektīvu interešu lietas ierosināšanu, kā arī, konstatējot, ka 

konkrētajā gadījumā Sabiedrība varētu būt izdarījusi Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā (turpmāk – LAPK) 166.
13

 panta trešajā daļā norādīto pārkāpumu, 2014.gada 

20.augustā pieņēma lēmumu par lietvedības administratīvā pārkāpuma lietā uzsākšanu. 

[10] 2014.gada 28.augustā PTAC Sabiedrībai nosūtīja vēstuli Nr.3.2.-1-K-69/7001 

„Par uzaicinājumu uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu”, kurā informēja 

Sabiedrību par PTAC konstatētajiem pārkāpumiem, administratīvās lietas izskatīšanas 

laiku un vietu, kā arī Sabiedrības tiesībām izteikt viedokli un argumentus administratīvā 

pārkāpuma lietā. Vēstulē Sabiedrībai tika izteikts lūgums rakstveida viedokli un 

argumentus administratīvā pārkāpuma lietā iesniegt līdz 2014.gada 8.septembrim. 

Samērīgas administratīvās atbildības noteikšanai PTAC minētajā vēstulē lūdza 

Sabiedrībai līdz lietas izskatīšanai iesniegt bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu par 

mailto:info@simtel.lv
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pēdējo (vēlams – 6 mēnešu) periodu un citu informāciju, kas raksturo Sabiedrības 

mantisko stāvokli, ja tāda ir Sabiedrības rīcībā. Vienlaicīgi PTAC informēja, ka, ja 

iepriekš minētā informācija noteiktajā termiņā netiks saņemta, PTAC vadīsies pēc tā 

rīcībā esošās informācijas lēmuma administratīvā pārkāpuma lietā pieņemšanas brīdī. 

[10] Viedokli un argumentus administratīvā pārkāpuma lietā Sabiedrība PTAC 

nav sniegusi. Uz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu Sabiedrības pārstāvji 

neieradās un lieta tika izskatīta bez lietas dalībnieku klātbūtnes. 

 

Izvērtējot lietā esošos materiālus, PTAC secina turpmāk minēto:  

 

1) NKAL 1.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka 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, ir komercprakse. Savukārt NKAL 

1.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka 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, ir komercprakses īstenotājs.  

Sabiedrības veiktās darbības, vēršoties pie Simtel klientiem, informējot tos par 

Pakalpojuma sniedzējiem, to nespēju nodrošināt līgumos paredzēto Pakalpojumu 

sniegšanu un radot to negatīvu tirgus reputāciju, veicot noslēgto līgumu „pārņemšanu” no 

SIA „Simtel” un SIA „Simtel.lv” (pieprasot Simtel klientiem slēgt līgumus par 

Pakalpojumu sniegšanu ar Sabiedrību), pieprasot Pakalpojumu sniegšanas apmaksu 

Sabiedrībai saskaņā ar tās izrakstītajiem rēķiniem, veicot aktīvas darbības, tai skaitā 

pārtraucot vai ierobežojot ar Pakalpojumu sniedzējiem noslēgtajos līgumos noteikto 

Pakalpojumu sniegšanu, ir uzskatāma par komercpraksi NKAL 1.panta pirmās daļas 

2.punkta izpratnē, bet Sabiedrība saskaņā ar NKAL 1.panta pirmās daļas 1.punktu par tā 

īstenotāju. 

O.R. rīcība, darbojoties Sabiedrības interesēs, nolūkā panākt ar Pakalpojumu 

sniedzējiem noslēgto līgumu izbeigšanu un jaunu līgumu ar Sabiedrību noslēgšanu, tai 

skaitā izmantojot Pakalpojumu sniedzēju klientu datu bāzi, ar Pakalpojumu sniedzējiem 

noslēgto līgumu informāciju, Pakalpojumu sniedzēju saziņas līdzekļus un I.V. identitāti  

(sūtot komerciālo saziņu I.V. vārdā), ir uzskatāma par darbībām, kas veiktas konkrētās 

Sabiedrības īstenotās komercprakses ietvaros, jo PTAC ieskatā minētās rīcības mērķis un 

rezultāts ir Simtel klientu piesaistīšana Sabiedrībai, maldinot patērētājus, popularizējot 

Sabiedrības sniegtos pakalpojumus un ar Simtel klientiem slēdzot līgumus Sabiedrības 

labā. 

2) Saskaņā ar NKAL 7.panta pirmo daļu 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.  

Konkrētā Sabiedrības īstenotā komercprakse bija vērsta uz daudziem patērētājiem, 

kas Rīgas mikrorajonos, noslēdzot līgumus ar Pakalpojumu sniedzējiem (SIA „Simtel” 

un SIA „Simtel.lv”), bija pasūtījuši elektronisko sakaru pakalpojumus.  
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Ņemot vērā patērētāju iesniegumos minēto, ir secināms, ka konkrētā komercprakse 

ir ietekmējusi patērētāju lēmumus par rīcību saistībā ar darījumu, proti,  patērētājiem tās 

ietekmē pretēji viņu interesēm bija jāpieņem lēmumi par ar Pakalpojumu sniedzējiem 

noslēgto līgumu izbeigšanu, jaunu līgumu slēgšanu ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, 

kā arī lēmumi par Pakalpojumu apmaksas veikšanu Sabiedrībai. Konkrētajā situācijā 

Sabiedrības īstenotās komercprakses ietekmē tika apgrūtinātas patērētāju iespējas veikt 

pienācīgu Pakalpojumu apmaksas pienākuma izpildi, jo patērētājiem tika un varēja tikt 

radīts maldinošs priekšstats par apmaksas pienākuma izpildi, proti, neskaidrība par to, vai 

un uz kāda tiesiska pamata pakalpojuma apmaksa būtu veicama Sabiedrībai. Atsevišķās 

situācijās, kad Pakalpojumu sniegšanas apmaksa tika veikta Pakalpojumu sniedzējiem, lai 

nodrošinātu turpmāku Pakalpojumu saņemšanu, Sabiedrība patērētājiem pieprasīja 

atkārtoti veikt apmaksu par jau apmaksātu Pakalpojumu sniegšanu Sabiedrībai, tai skaitā 

gadījumos, kad par Pakalpojumu apmaksas veikšanu Sabiedrībai tika iesniegti 

pierādījumi, tādejādi izveidojot situāciju, ka no patērētājiem par Pakalpojumu sniegšanu 

tika pieprasīts maksāt  dubultu maksu un radot zaudējumu risku. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir secināms, ka konkrētā Sabiedrības īstenotā 

komercprakse ir uzskatāma par tādu, kas būtiski negatīvi ir ietekmējusi daudzu patērētāju 

ekonomisko rīcību, liekot patērētājiem pieņemt tādus lēmumus par rīcību saistībā ar 

darījumu, kādus tie nebūtu pieņēmuši, ja konkrētā Sabiedrības komercprakse netiktu 

īstenota, kā arī radot patērētājiem zaudējumu risku. 

3) Saskaņā ar NKAL 9.panta pirmās daļas 1.punktu 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. 

PTAC uzskata, ka Sabiedrības rīcība, patērētājiem sniedzot maldinošu informāciju 

par Pakalpojumu sniedzēju nespēju sniegt pienācīgu Pakalpojumu izpildi, par ar 

Pakalpojumu sniedzējiem noslēgto līgumu par Pakalpojumu sniegšanu „pārņemšanu”, 

par Sabiedrības tiesībām pieprasīt un patērētāju pienākumu veikt Sabiedrības izrakstīto 

rēķinu apmaksu, kā arī informāciju, kas Simtel klientiem tika nosūtīta nolūkā radīt 

negatīvu tirgus reputāciju par Pakalpojumu sniedzējiem un to amatpersonām, ir 

uzskatāma par patērētājiem sniegtu maldinošu informāciju, kuras ietekmē patērētāji ir 

pieņēmuši vai varēja pieņemt tādu lēmumu par rīcību saistībā ar darījumu, kādu viņi 

citādi nebūtu pieņēmuši.  

Konkrētajā situācijā Sabiedrība nav iesniegusi PTAC pieprasīto informāciju un 

pierādījumus, kas apliecinātu tās tiesības „pārņemt” līgumus, ko Simtel klienti ir 

noslēguši ar Pakalpojumu sniedzējiem, kā arī tās tiesības no patērētajiem pieprasīt 

Pakalpojumu maksu par tādu līgumu  izpildi, kas noslēgti ar Pakalpojumu sniedzējiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, PTAC, pamatojoties uz NKAL 15.panta trešo daļu, 

uzskata, ka minētā Sabiedrības sniegtā informācija ir nepatiesa, bet konkrētā Sabiedrības 

īstenotā komercprakse, veicot aktīvas darbības, proti, sniedzot patērētājiem iepriekš 

norādīto nepatieso (maldinošo) informāciju, saskaņā ar NKAL 9.panta pirmās daļas 

1.punktu ir uzskatāma par maldinošu komercpraksi.  
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4) Saskaņā ar NKAL 12.panta pirmo daļu „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”. Savukārt NKAL 12.panta otrā daļa 

nosaka, ka „par nesamērīgu ietekmi uzskata varas pozīcijas izmantošanu pret patērētāju 

un patērētāja pakļaušanu spiedienam pat tādos gadījumos, kad fizisks spēks netiek lietots 

un netiek draudēts ar tā lietošanu, tomēr būtiski tiek ierobežota patērētāja iespēja 

pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu”. 

Sabiedrības rīcība, ilgstošā laikā posmā, proti, 2014.gada martā un aprīlī, bez 

tiesiska pamata negatīvi ietekmējot ar Pakalpojumu sniedzējiem noslēgtajos līgumos 

norādīto pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā traucējot vai atslēdzot interneta piekļuves 

pakalpojumu sniegšanu, pieprasot līgumu „pārslēgšanu” un apmaksas veikšanu 

Sabiedrībai nolūkā panākt esošo līgumu, kas noslēgti ar Pakalpojumu sniedzējiem, 

izbeigšanu, jaunu līgumu ar Sabiedrību noslēgšanu, saskaņā ar NKAL 12.panta otro daļu 

un ņemot vērā trešās daļas 1. un 4.punktā noteiktos kritērijus, ir uzskatāma par 

nesamērīgu ietekmi, kas vērsta pret patērētājiem, bet komercpraksi, kuras ietvaros minētā 

rīcība tika veikta, saskaņā ar NKAL 12.panta pirmo daļu ir uzskatāma par agresīvu 

komercpraksi.  

5) NKAL 4.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka negodīga komercprakse ir aizliegta, 

savukārt saskaņā ar NKAL 4.panta otrās daļas 2.un 3.punktu par negodīgu komercpraksi 

ir atzīstama maldinoša un agresīva komercprakse. Īstenojot maldinošu un agresīvu 

komercpraksi, Sabiedrība ir pārkāpusi NKAL 4.panta pirmajā daļā noteikto negodīgas 

komercprakses īstenošanas aizliegumu un ir izdarījusi LAPK 166.
13 

panta trešajā daļā 

noteikto administratīvo pārkāpumu. 

NKAL 15.panta astotā daļa nosaka: „Ja Uzraudzības iestāde atzīst komercpraksi 

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

komercprakses īstenotājam par pienākumu atbilstošā veidā sniegt papildu informāciju, 

kas nepieciešama, lai nodrošinātu komercprakses atbilstību šā likuma prasībām, 2) 

uzliek komercprakses īstenotājam par pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu 

komercpraksi, 3) aizliedz negodīgu komercpraksi, ja tā vēl nav uzsākta, bet ir 

paredzama, 4) uzliek komercprakses īstenotājam par pienākumu publicēt attiecīgajai 

komercpraksei atbilstošā saziņas līdzeklī paziņojumu, kurā norāda laboto informāciju, 

atsaucot negodīgo komercpraksi, 5) piemēro administratīvo sodu likumā noteiktajā 

kārtībā”. 

PTAC uzskata, ka konkrētajā gadījumā, konstatējot, ka Sabiedrība ir īstenojusi 

negodīgu komercpraksi, ņemot vērā Sabiedrības īstenotās komercprakses raksturu un 

būtību, kā arī apstākli, ka PTAC rīcībā nav informācijas par to, ka konkrētās 

komercprakses īstenošana ir izbeigta, nav lietderīgi pieņemt NKAL 15.panta astotās daļas 

1.,3. un 4.punktā noteiktos lēmumus. Konkrētajā gadījumā, ņemot vērā LAPK 9.panta 

pirmo daļu, proti, ka Sabiedrība ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu, par kuru likumā 

paredzēta administratīvā atbildība, kā arī apstākli, ka Sabiedrības īstenotā komercprakse, 

kas ir īstenota attiecībā pret daudziem patērētājiem, būtiski ietekmēja vai varēja būtiski 

ietekmēt patērētāju ekonomisko rīcību, kā arī to, ka patērētājiem tika vai varēja tikt radīti 
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zaudējumi, PTAC ieskatā Sabiedrībai saskaņā ar NKAL 15.panta astotās daļas 2.punktu 

ir uzliekams pienākums nekavējoties izbeigt konkrēto negodīgu komercpraksi un saskaņā 

ar NKAL 15.panta astotās daļas 5.punktu par izdarīto administratīvo pārkāpumu ir 

piemērojams administratīvais sods, kas paredzēts LAPK 166.
13

 panta trešajā daļā. 

Saskaņā ar LAPK 166.
13

 panta trešo daļu par negodīgu komercpraksi uzliek 

naudas sodu juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz četrpadsmit tūkstoš euro. 

PTAC uzskata, ka lietā nepastāv apstākļi, kas varētu būt par pamatu lietvedības 

izbeigšanai, lietā nepastāv apstākļi, lai nepiemērotu administratīvo sodu, kā arī 

konstatētais pārkāpums nav uzskatāms par maznozīmīgu un tādēļ Sabiedrība konkrētajā 

gadījumā nav atbrīvojama no administratīvās atbildības. PTAC ieskatā par izdarīto 

pārkāpumu Sabiedrībai ir nepieciešams piemērot administratīvo sodu, jo tādejādi 

Sabiedrība un citi tirgus dalībnieki tiks motivēti turpmāk atturēties no līdzīgu 

komercprakses pārkāpuma izdarīšanas. Vienlaikus PTAC ņem vērā, ka saskaņā ar LAPK 

22.pantu administratīvā soda piemērošanas mērķis ir arī audzināt personu, kura izdarījusi 

administratīvo pārkāpumu, lai tā ievērotu likumus.  

Saskaņā ar LAPK 32.panta otro daļu, vērtējot nepieciešamību Sabiedrībai uzlikt 

naudas sodu un nosakot tā apmēru, PTAC ir jāņem vērā izdarītā pārkāpuma raksturs, 

pārkāpēja personība, viņa vainas pakāpe, mantiskais stāvoklis, atbildību mīkstinošie un 

pastiprinošie apstākļi.  

Saistībā ar Sabiedrības izdarītā pārkāpuma raksturu PTAC norāda, ka, kā tas 

minēts iepriekš, Sabiedrības izdarītais pārkāpums nav uzskatāms par maznozīmīgu un 

attiecīgā Sabiedrības īstenotā negodīgā komercprakse ir bijusi vērsta pret daudziem 

patērētājiem, kas Rīgas mikrorajonos bija noslēguši līgumus par elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniegšanu ar citiem pakalpojumu sniedzējiem. Konkrētā pārkāpuma 

ietekmē būtiski tika vai būtiski varēja tikt negatīvi ietekmēta patērētāju ekonomiskā 

rīcība un patērētāju ekonomiskās intereses, tai skaitā, patērētāju tiesības pieņemt 

lēmumus par līgumtiesiskajām attiecībām, saņemt pasūtītos pakalpojumus, izvēlēties to 

sniedzēju un iespējas veikt pienācīgu līgumisko saistību izpildi, kā arī Sabiedrības 

īstenotās negodīgās komercprakses ietekmē patērētājiem tika radīts zaudējumu risks. 

Vienlaicīgi konkrētajā gadījumā Sabiedrības izdarīto pārkāpumu un Sabiedrības kā 

pārkāpēja personību raksturo arī Sabiedrības rīcība, nesadarbojoties ar uzraudzības 

iestādi lietā veiktās izmeklēšanas jomā un neiesniedzot PTAC pieprasīto informāciju un 

pierādījumus lietā. 

No LAPK 9.panta pirmās daļas izriet, ka par administratīvo pārkāpumu atzīstama 

vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība. Tādējādi 

vispārējā gadījumā administratīvā pārkāpuma lietā jākonstatē pie atbildības saucamās 

personas vaina. Ar vainu saprotama fiziskās personas subjektīvā psihiskā attieksme pret 

nodarījumu. Kā norādīts tiesību literatūrā, juridisko personu atbildības noteikšanā vainas 

jautājums nevar būt risināms veidā, kādā tiek noteikta fizisko personu vaina. Tāpēc 

juridiskās personas vaina nosakāma, ņemot vērā divus nosacījumus, proti, vai juridiskajai 

personai bija iespēja nodrošināt normatīvo aktu, par kuru pārkāpšanu paredzēta 

administratīvā atbildība, ievērošanu, un, vai juridiskā persona veica nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu šo normatīvo aktu ievērošanu (skat. Senāta 2009.gada 

5.marta sprieduma lietā Nr.SKA-19/2009 19.punktu). PTAC uzskata, ka Sabiedrībai kā 

komercprakses īstenotājai tiesiskajās attiecībās ar patērētājiem ir pienākums ievērot 
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normatīvo aktu prasības. Sabiedrības rīcība, īstenojot normatīvajiem aktiem neatbilstošu 

komercpraksi, proti, veicot prettiesisku, vainojamu rīcību, pierāda Sabiedrības vainu 

konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā. 

PTAC 2014.gada 28.augusta vēstulē Nr.3.2.-1-K-69/7001 Sabiedrībai samērīgas 

atbildības par administratīvo pārkāpumu noteikšanai tika lūgts iesniegt informāciju par 

tās materiālo stāvokli. Tā kā minēto informāciju Sabiedrība nav sniegusi, kā arī tādēļ, ka 

Uzņēmumu reģistra komercreģistra datu bāzē (Lursoft datu bāze) informācija par 

Sabiedrības finanšu rādītājiem nav pieejama un tādejādi lietā PTAC nav iespējams iegūt 

informāciju par Sabiedrības materiālo stāvokli, pieņemot lēmumu par naudas soda 

piemērošanu un nosakot tā apmēru, Sabiedrības mantiskais stāvoklis nav vērtēts. 

Administratīvā pārkāpuma lietā PTAC nav konstatējis apstākļus, kas mīkstina 

atbildību par administratīvo pārkāpumu (LAPK 33.pants), kā arī nav konstatējis 

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

pārkāpumu. 

Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus un  lietas materiālus, PTAC secina, ka par 

konkrētās negodīgas komercprakses īstenošanu Sabiedrībai ir uzliekams naudas sods 

EUR 8000,00 apmērā, kas konkrētajā gadījumā ir uzskatāms par samērīgu naudas sodu, 

īpaši ņemot vērā patērētāju kolektīvajām ekonomiskajām interesēm radīto apdraudējumu 

un nepieciešamību Sabiedrību un citus tirgus dalībniekus atturēt no turpmākas šādas 

komercprakses īstenošanas. 

Pamatojoties uz LAPK 1.pantu, 9.panta pirmo daļu, 14.
1 

pantu, 23.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 32.panta pirmo un otro daļu, 166.
13 

panta trešo daļu, 215.
4 

pantu, 

274.pantu, Administratīvā procesa likuma 4.pantu, 51.pantu, 66.pantu un 67.pantu, 

NKAL 1.panta pirmās daļas 1.un 2.punktu, 2.pantu, 4.panta pirmo daļu un otrās daļas 

2.un 3.punktu, 9.panta pirmā daļas 1.punktu, 12.panta pirmo, otro daļu, kā arī trešās daļas 

1.un 4.punktu, 15.panta otro daļu, trešo daļu, astotās daļas 2.un 5.punktu,  

 

n o l e m t s: 

 

SIA „Prolain” reģistrācijas numurs: 40003706035, juridiskā adrese: Jāņa Endzelīna 

ielā 7-21, Rīgā, LV-1029, 

1) uzlikt pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, kuras 

ietvaros: 

- Sabiedrība patērētājiem sniedz maldinošu informāciju par citu pakalpojumu 

sniedzēju spēju nodrošināt ar patērētājiem noslēgtajos elektronisko sakaru pakalpojumu 

līgumos noteikto saistību izpildi; 

- Sabiedrība patērētājiem sniedz maldinošu informāciju par ar citu pakalpojumu 

sniedzējiem noslēgto līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu spēkā 

esamību; 

- Sabiedrība patērētājiem sniedz maldinošu informāciju par tās tiesībām pieprasīt 

pakalpojuma maksu, kas noteikta līgumos par elektronisko sakaru pakalpojumu 

sniegšanu, kuri noslēgti ar citiem pakalpojumu sniedzējiem; 

- Sabiedrība veic darbības, tai skaitā traucējot pakalpojumu sniegšanu un pieprasot 

apmaksas veikšanu, lai piespiestu patērētājus izbeigt elektronisko sakaru līgumus, kas 
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noslēgti ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, slēgt elektronisko sakaru līgumus ar 

Sabiedrību, vai apmaksāt Sabiedrības bez tiesiska pamata pieprasītus maksājumus; 

- Sabiedrība ierobežo vai traucē saziņu līgumisko tiesisko attiecību jomā starp 

patērētājiem un citiem pakalpojumu sniedzējiem. 

2) uzlikt naudas sodu EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši euro 00 centi) apmērā. 

Pieņemto lēmumu daļā par tiesiskā pienākuma uzlikšanu SIA „Prolain” saskaņā ar 

NKAL 16.pantu un APL 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu un 79.panta pirmo 

daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmuma pārsūdzēšana daļā par tiesiskā 

pienākuma uzlikšanu neaptur tā darbību. 

Pieņemto lēmumu daļā par naudas soda uzlikšanu saskaņā ar NKAL 16.pantu, 

LAPK 238.pantu, 288.panta pirmo un otro daļu un 289.panta pirmo daļu SIA „Prolain” 

var pārsūdzēt Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā Rīgā, Baložu ielā 14 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā desmit darba dienu laikā no pilna lēmuma 

paziņošanas dienas, tiesai adresēto sūdzību iesniedzot Patērētāju tiesību aizsardzības 

centrā, Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010.  

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 6.panta pirmo daļu, saņemot dokumentu vai 

informāciju uz vietas iestādē, adresāts par to parakstās, izņemot gadījumu, kad saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem parakstīšanās par saņemšanu nav nepieciešama. Iestādes izsniegto 

dokumentu vai sniegto informāciju uzskata par paziņotu ar brīdi, kad adresāts ir 

parakstījies par saņemšanu.  

Paziņošanas likuma 8.panta trešajā daļā ir paredzēts, ka dokuments, kas paziņots 

kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas 

pastā. 

Naudas sods jāsamaksā ar pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā norādot: 

Saņēmējs:   Valsts kase Reģistrācijas numurs 90000050138 

Saņēmēja iestāde:  Valsts kase BIC kods TRELLV22 

Konts (IBAN)   LV12TREL1060121019400 

Maksājuma mērķis:   Lēmums Nr.E03-PTU-K69-27 

Pieņemšanas datums:  2014.gada 11.septembrī 

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

 

 

 
              

Patērētāju tiesību uzraudzības departamenta     

direktore / iestādes direktora vietniece            Ieva Baldiņa-Brūklīte 

(personiskais paraksts)     

 
 

IZRAKSTS PAREIZS 


