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2014.gada 18.septembrī Nr.E03-PTU-K140-28 

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 direktora vietniece Kristīne Riekstiņa, 

 

nepiedaloties SIA „Baltik Trade Group” 

juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 147 k-2 -49, Rīgā, LV-1013 

reģistrācijas numurs: 50103632001 pārstāvjiem, 

 

izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu un konstatēja: 

 

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

Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma (turpmāk – NKAL) 15.panta pirmās daļas 

1.punktu, ir izvērtējis SIA „Baltik Trade Group” (turpmāk – Sabiedrība) īstenotās 

komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām. Konkrētās komercprakses ietvaros 

Sabiedrība interneta vietnē www.buvshop.lv (turpmāk – Vietne) patērētājiem piedāvā 

putu polistirola siltumizolācijas materiālus, par to iegādi ar patērētājiem slēdz distances 

līgumus un veic minēto līgumu izpildi, piegādājot patērētājiem preces Sabiedrības 

noliktavā. Veiktās izvērtēšanas rezultātā PTAC ir konstatējis turpmāk norādīto: 

 [1] Veicot pārbaudi un sastādot pārbaudes pirkuma aktu E-LAB/20150722-1, 

PTAC 2014.gada 22.jūlijā Vietnē pasūtīja turpmāk norādītos siltumizolācijas materiālus: 

„EPS 150 50mm zils” divas vienības (turpmāk – Prece1) un „Putu polistirols fasādēm 

50mm” trīs vienības (turpmāk – Prece2). Sniedzot informāciju par Preces2 raksturojumu, 

Sabiedrība Vietnē Preces2 „Tehniskajā lapā” bija norādījusi, ka Preces2 ir „EPS 60” 

tipa putu polistirola izstrādājums, kura ražotājs ir SIA „TEGO” (skatīt attēlu turpmāk). 

Prece1 un Prece2 vienlaicīgi tika piedāvātas Vietnes sadaļās „Siltumizolācijas 

materiāli” un „Fasādes materiāli”. 

[2] 2014.gada 24.jūlijā, PTAC amatpersonām ierodoties pasūtītās Preces1 un 

Preces2 piegādes vietā, proti, Sabiedrības noliktavā Maskavas ielā 449, Rīgā (turpmāk – 

http://www.buvshop.lv/
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Noliktava), Sabiedrības pārstāvis, veicot pasūtīto preču izdošanas noformēšanu, izsniedza 

turpmāk norādīto preču pavadzīmi Nr.104040BTG (turpmāk – Pavadzīme).  

Ņemot vērā Pavadzīmē iekļauto informāciju un Noliktavā konstatēto, kā arī 

nostiprinot to 2014.gada 24.jūlija aktā Nr.TUP-131, PTAC secināja, ka Sabiedrības 

piegādātā Prece2 neatbilst pārbaudes ietvaros Vietnē pasūtītajai, jo tās ražotājs nav SIA 

„TEGO”, bet gan Polijas ražotājs YETICO S.A., kā arī piegādātās preces tips ir nevis 

„EPS 60”, kā tas tika piedāvāts pasūtījuma veikšanas brīdī un norādīts, slēdzot distances 

līgumu, bet gan „EPS S”. 

[3] Izvērtējot Preces2 dokumentos sniegto informāciju, PTAC konstatēja, ka 

piegādātās Preces2 ražotājs Polijā reģistrēta komercsabiedrība YETICO S.A. – ir 

norādījusi, ka Prece2 ir „EPS S” tipa izstrādājums, un izmantojams vietās, kurās uz 

attiecīgo virsmu nepastāv mehāniskās slodzes iedarbība, uzskaitot Preces2 izmantošanas 

veidus un neminot, ka attiecīgais „EPS S” tipa putu polistirola materiāls, proti, Prece2, 

būtu izmantojama ēku fasāžu siltināšanai (skatīt turpmāk). Saskaņā ar YETICO S.A. 

norādīto informāciju  Prece2 nosaukums bija „ALPHA FASADA”. 

[4] Veicot pārbaudi, PTAC konstatēja, ka Vietnē, sniedzot informāciju par Preces2 

lietošanu, Sabiedrība „Lietošanas instrukcijā” norādīja, ka Prece2 izmantojama 

„siltumizolācijas materiālu būvniecībā: sienām, grīdām, jumtiem un citām struktūrām”.  

Minētā informācija Vietnē tiek sniegta arī šobrīd (skatīt attēlu turpmāk). 
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[5] Izvērtējot lietā esošos materiālus un konstatējot, ka konkrētajā gadījumā 

Sabiedrības rīcībā ir saskatāmi apstākļi, kas liecina par Sabiedrības īstenotu 

komercpraksi, kas būtiski negatīvi ir ietekmējusi vai ir varējusi būtiski negatīvi ietekmēt 

daudzu patērētāju ekonomisko rīcību, PTAC 2014.gada 14.augustā pieņēma lēmumu par 

patērētāju kolektīvu interešu lietas ierosināšanu, kā arī, konstatējot, ka konkrētajā 

gadījumā Sabiedrība varētu būt izdarījusi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk – LAPK) 166.
13

 panta trešajā daļā norādīto pārkāpumu, 2014.gada 19.augustā 

pieņēma lēmumu par lietvedības administratīvā pārkāpuma lietā uzsākšanu. 

[6] 2014.gada 8.septembrī PTAC Sabiedrībai nosūtīja vēstuli Nr.3.2.-1-K-

140/7262 „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 
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viedokli un argumentus administratīvā pārkāpuma lietā iesniegt līdz 2014.gada 

15.septembrim. 

Samērīgas administratīvās atbildības noteikšanai PTAC minētajā vēstulē lūdza 

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

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] 2014.gada 15.septembrī PTAC ir saņēmis elektroniskā pasta vēstuli, kurai 

pievienota Sabiedrības „operatīvā bilance” un peļņas vai zaudējumu aprēķins par laika 

periodu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

[11] Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšana tika veikta, Sabiedrības 

pārstāvjiem nepiedaloties, taču lietas izskatīšanās gaitā tika uzklausīta persona, kas, 

uzrādot auto vadītāja apliecību, identificēja sevi kā Sabiedrības valdes locekli (turpmāk – 

Valdes loceklis). Sniedzot mutiskus paskaidrojumus Valdes loceklis informēja, ka 

Vietnes darbība un PTAC vērtētās komercprakses īstenošana ir uzsākta 2014.gada martā. 

Kopumā minētajā laika posmā Sabiedrība ir pārdevusi Preci2 aptuveni 300 m
3
 

(kubikmetri) apjomā. Šobrīd Sabiedrība ir pārtraukusi Polijas ražotāja YETICO S.A. 

preču „ALPHA FASADA” piedāvāšanu un pārdošanu. Situācija, kad Vietnē sniegtā 

informācija par Preci2 neatbilda Sabiedrības piegādātās preces raksturojumam, bija 

izveidojusies tādēļ, ka Sabiedrība Vietnē nebija atjaunojusi tajā sniegto informāciju un 

līdz ar to patērētājiem tika sniegta novecojusi informācija. Sabiedrības notikušo 

neatbilstību atzīst un šobrīd informācijas neatbilstības ir novērsta. Valdes loceklis 

paskaidroja, ka Sabiedrība Vietnē ir centusies norādīt informāciju, ko par Preci2 bija 

sniedzis Polijas ražotājs, taču kā to ir konstatējis PTAC, minētā informācija nav tikusi 

norādīta pietiekoši precīzi. Saskaņā ar Valdes locekļa teikto, Sabiedrība nodrošina, ka 

Vietnē pasūtītās preces tiek piegādātās atbilstoši veiktajam pasūtījumam, bet PTAC 

konstatētā neatbilstība ir vērtējama kā ārkārtas gadījums, kas lielā mērā pamatojams ar to, 

ka Sabiedrība nav pilnībā izpratusi normatīvo aktu prasības. Valdes locekļa ieskatā 

Vietnē piedāvātās Preces2 siltuma vadītspēja („Lambda parametrs”) sakrita ar 

piegādātās preces siltuma vadītspēju („Lambda parametru”) un tādēļ abas preces viņa 

ieskatā būtu uzskatāmas par praktiski vienādām.  

Pēc Valdes locekļa sniegto paskaidrojumu saņemšanas, atkārtoti apskatot Vietni, 

PTAC konstatēja, ka Prece2 tajā vairs netiek piedāvāta. 

 

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. Saskaņā ar NKAL 3.panta otro daļu, NKAL 
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noteikumi ir attiecināmi uz komercpraksi, kas tiek īstenota attiecībā uz patērētāju pirms 

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

Sabiedrības veiktās darbības, Vietnē sniedzot informāciju par Preces2 

piedāvājumiem, tai skaitā par to raksturojumu, ražotāju un izmantošanas iespējām, kā arī 

par minēto preču iegādi, ar patērētājiem slēdzot distances līgumus un veicot pasūtījumu 

izpildi, piegādājot preces, 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. 

2) NKAL 7.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka „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”.  

PTAC uzskata, ka konkrētās komercprakses kontekstā par patērētājiem būtisku 

informāciju, kas konkrētajā situācijā ietekmēja vai varēja ietekmēt patērētāju ekonomisko 

rīcību, proti, lēmumus par rīcību saistībā ar darījumi, ir uzskatāma informācija par 

Preces2 īpašībām, tai skaitā putu polistirola preces tipu un izmantošanas iespējām, kā arī 

informācija par preces ražotāju.  

PTAC ieskatā informācija par Preces2 ražotāju ir svarīga no patērētāju lēmumu 

pieņemšanas viedokļa, jo tā patērētājiem nodrošina iespēju konstatēt attiecīgās preces 

izcelsmi, kā arī tās ietekmē patērētājs veic attiecīgās preces izvēli, ņemot vērā savus 

subjektīvos un objektīvos apsvērumus, tai skaitā savu un citu personu pieredzi un 

atsauksmes, iegādājoties un izmantojot konkrētā ražotāja preces, ražotāja tirgus 

reputāciju un tā ražoto preču kvalitātes līmeni. 

PTAC, ņemot vērā tā pieredzi būvmateriālu tirgus uzraudzības jomā, tās ietvaros 

saņemto ekspertīžu veicēju paskaidrojumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktās prasības, 

uzskata, ka no patērētāju interešu un ekonomiskās rīcības viedokļa, informācija par 

Preces2 tipu ir uzskatāma par būtisku, jo tā raksturo Preces2 būtiskākās ekspluatācijas 

īpašības, tai skaitā tās pielietojumu un līdz ar to minētā informācija ir sniedzama, 

patērētājam piedāvājot preces un par to iegādi slēdzot ar patērētājiem līgumus.  

Ražotājs, klasificējot putu polistirola izstrādājumus pēc tipiem, patērētājiem 

nodrošina informāciju par to izmantošanas iespējām un pielietojuma mērķi. Ja ražotājs 

izstrādājuma tipa klasifikācijā (nosaukumā) izmanto skaitļus, piemēram, „EPS 60”, 

„EPS 70”, „EPS 150”, tas nozīmē, ka attiecīgo izstrādājumu var izmantot 

būvkonstrukciju siltināšanā un to drīkst pakļaut atbilstošas mehāniskās slodzes 

iedarbībai. Jo lielāka ir putu polistirola preces tipa nosaukumā norādītā skaitliskā vērtība, 

piemēram, „EPS 60”, „EPS 120”, „EPS 150” utt., jo lielāku mehānisko slodzi (spiedi) 

izstrādājums ir spējīgs izturēt, nebojājoties un nedeformējoties.  

Izstrādājuma „EPS S” tipa nosaukumā skaitliskās vērtības netiek izmantotas, jo 

attiecīgo materiālu nav paredzēts izmantot vietās, kur attiecīgā virsma ir pakļauta 

mehāniskai slodzei, kā arī attiecībā pret spiedes izturību „EPS S” tipa izstrādājums nav 

vērtējams. Ja izstrādājuma tipa nosaukumā nav norādīta skaitliskā vērtība, piemēram, kā 

tas ir „EPS S” tipa izstrādājuma gadījumā, tad izstrādājums nav izmantojams iebūvēšanai 

vietās, kas pakļautas mehāniskai iedarbībai vai spiedienam. Līdz ar to, piedāvājot Preci2, 

kas ir „EPS S” tipa putu polistirola siltināšanas materiāls un tās „Lietošanas instrukcijā” 

sniedzot informāciju par to, ka tā ir izmantojama kā „siltumizolācijas materiāls 
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būvniecībā: sienām, grīdām, jumtiem un citām struktūrām”, Sabiedrībai ir jāsniedz arī 

informācija par to, ka tā ir izmantojama tikai tādā tādām siltināšanas virsmām, kuras nav 

pakļautas mehāniskai slodzei.  

PTAC paskaidro, ka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ražotāja pienākums ir 

sniegt informāciju par būvizstrādājuma pielietošanu, savukārt Sabiedrības kā izplatītāja 

pienākums ir sniegt patērētājiem tādu pilnīgu un patiesu informāciju par būvizstrādājumu 

un pielietojumu, kā to norādījis ražotājs. Konkrētajā gadījumā Preces2 ražotājs preces 

tehniskajā dokumentācijā ir norādījis, ka tā ir izmantojama sienu, grīdu, jumtu 

siltināšanai, taču tās pielietojums ir ierobežots. Piemēram, grīdu siltināšanas gadījumā 

Prece2 var tikt izklāta starp konstrukcijām, uz kurām balstās grīdas segums, jumtu 

siltināšanas gadījumā Prece2 var tikt izklāta zem jumta seguma konstrukcijām (latojuma) 

vai starp spārēm, bet siltinot sienas, Prece2 var tikt izmantota sienu iekšējā daļas 

aizpildīšanai. Ņemot vērā ražotāja sniegto informāciju, Prece2 pielietošanas ierobežojumi 

raksturo to, ka attiecīgā prece ir izmantojama tādā veidā un tādās vietās, kas nav 

pakļautas mehāniskās slodzes iedarbībai. 

Saistībā ar Sabiedrības sniegtajām norādēm par Preces2 izmantošanu fasāžu 

siltināšanā PTAC uzskata, ka būvju fasādes, kuras varētu tikt siltinātas, izmantojot putu 

polistirola plākšņu materiālus, ir pakļautas mehāniskai slodzei, kurai „EPS S” tipa 

izstrādājumi nav paredzēti un tādēļ tie nevar tikt piedāvāti kā būvju fasāžu siltināšanas 

materiāli. Valdes locekļa uzskats par Vietnē piedāvātās Preces2 un piegādātās preces 

siltuma vadītspēju PTAC ieskatā nav uzskatāms par atbilstošu, jo, neskatoties uz 

iespējamo siltuma vadītspējas parametru līdzību, Preces2 kā konkrēta putu polistirola 

izstrādājuma būtiskākā raksturojošā pazīmes ir arī tās spēja izturēt noteiktu mehānisku 

slodzi un minētajā kontekstā Prece2 būtiski atšķīrās no Sabiedrības piegādātās preces. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī apstākli, ka informācija par Preces2 

piedāvājumu ir sniegta neierobežotam skaitam patērētāju brīvi pieejamā interneta Vietnē, 

nodrošinot Preces2 piedāvājuma pieejamību no Vietnes sadaļas „Fasādes materiāli”, 

Preces2 nosaukumā iekļaujot norādi „Putupolistirols fasādēm” un „Lietošanas 

instrukcijā” nenorādot, ka Prece2 ir izmantojama tikai tādu „sienu, grīdu, jumtu un citu 

struktūru” siltināšanai, kuru izbūve nav pakļauta mehāniskai slodzei, kā arī patērētājiem 

piegādājot preci, kas neatbilst Vietnē izteiktā piedāvājumā un veiktajā pasūtījumā 

norādītajam, ir secināms, ka konkrētās Sabiedrības īstenotās komercprakses ietekmē tika 

vai varēja tikt būtiski negatīvi ietekmēta daudzu patērētāju ekonomiskā rīcība, liekot tiem 

pieņemt tādus uz minēto Sabiedrības sniegto informāciju balstītus lēmums, kurus viņi 

citādi nebūtu pieņēmuši un ierobežojot to tiesības saņem pienācīgu noslēgtā distances 

līguma izpildi. 

PTAC uzskata, ka minētās komercprakses ietekmē tika vai varēja tikt ietekmēti 

patērētāju lēmumi saistībā ar darījumu, tai skaitā izdarot izvēli par līdzīgu preču iegādi 

vai atteikšanos no to iegādes, izdarot izvēli par preču iegādi no Sabiedrības vai citiem 

preču pārdevējiem. Vienlaicīgi konkrētās Sabiedrības īstenotās komercprakse ietekmē 

tika vai varēja tikt ietekmēti patērētāju lēmumi, kas saistīti ar Preces2 izmantošanu un ar 

to saistīto nepieciešamību iegādāties citas būvniecībā izmantojamās preces, kā arī 

neatbilstošas Preces2 izmantošanas gadījumā, patērētājiem radot 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 
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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 Vietnē sniedzot nepatiesu 

informāciju par Preces2 tipu, ražotāju un izmantošanas iespējām, tai skaitā tiešā veidā un 

pasniegšanas veida ziņā, norādot, ka Prece2 ir izmantojama būvju fasādes siltināšanai, 

piedāvājot preces, kas netiek piegādātās, ir uzskatāmas par maldinošām darbībām, kas, 

ņemot vērā iepriekš minēto, būtiski negatīvi ir ietekmējušas vai varēja būtiski negatīvi 

ietekmēt patērētāju ekonomisko rīcību un saskaņā ar NKAL 9.panta pirmās daļas 

1.punktu, uzskatāmas par maldinošu komercpraksi. 

4) Saskaņā ar NKAL 10.panta pirmās daļas 1.punktu „komercpraksi uzskata par 

maldinošu, ja, ņemot vērā visas tās īpatnības un apstākļus, kā arī tajā izmantotā saziņas 

līdzekļa ierobežojumus, var secināt, ka tiek noklusēta būtiska informācija, kas vidusmēra 

patērētājam ir nepieciešama, lai pieņemtu uz informāciju balstītu lēmumu, un 

komercprakses ietekmē vidusmēra patērētājs pieņem vai var pieņemt tādu lēmumu par 

rīcību saistībā ar darījumu, kādu citādi nebūtu pieņēmis”. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto, Sabiedrības rīcība, Preces2 „Lietošanas instrukcijā” 

norādot, ka tā paredzēta „sienu, grīdu, jumtu un citu struktūru” siltināšanai un vienlaicīgi 

noklusējot informāciju par to, ka tā ir izmantojama tikai tādu virsmu siltināšanai, kuras 

nav pakļautas mehāniskai slodzei, ir uzskatāma par maldinošu komercpraksi NKAL 

10.panta pirmās daļas 1.punkta izpratnē. 

5) NKAL 6.pants  nosaka, 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”. 

Lietā ir konstatēts, ka SIA „TEGO” ražotā putu polistirola izstrādājuma, kura 

preces tips saskaņā ar Sabiedrības sniegto informāciju ir „EPS 60”, vietā, Sabiedrība 

patērētājiem piegādā Polijas ražotāja YETICO S.A. putu polistirola izstrādājumu, kura 

preces tips ir „EPS S”. PTAC uzskata, ka norādītā Sabiedrības rīcība, patērētājiem to 

pasūtīto preču vietā, piegādājot preces, kuras viņi nav pasūtījuši, ir uzskatāma par 

profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, kas, ņemot vērā iepriekš minēto, 

būtiski negatīvi ir ietekmējusi, vai ir varējusi būtiski negatīvi ietekmēt patērētāju 

ekonomisko rīcību, vienlaicīgi aizskarot patērētāju tiesības saņemt pienācīgu līguma 

izpildi un patērētājiem radot zaudējumu risku. 

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

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

atzīstama maldinoša komercprakse, bet NKAL 4.panta otrās daļas 1.punkts paredz, ka 

komercprakse ir uzskatāma par negodīgu, ja 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. 

 Īstenojot maldinošu un profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, kas 

būtiski negatīvi ir ietekmējusi vai ir varējusi būtiski negatīvi ietekmēt patērētāju 

ekonomisko rīcību, Sabiedrība ir pārkāpusi NKAL 4.panta pirmajā daļā noteikto 
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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 tā kā Sabiedrība ir īstenojusi negodīgu komercpraksi, ņemot 

vērā Sabiedrības īstenotās komercprakses raksturu un būtību, kā arī apstākli, ka konkrētās 

komercprakses kontekstā joprojām pastāv iepriekš norādītā maldinājuma risks, nebūtu 

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 konkrētās komercprakses ietekmē patērētājiem tika vai 

varēja tikt radīti 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 atkārtoti norāda, ka 

Sabiedrības izdarītais pārkāpums nav uzskatāms par maznozīmīgu un attiecīgā 

Sabiedrības īstenotā negodīgā komercprakse ir vērsta pret daudziem patērētājiem, kas, 
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pamatojoties uz Vietnē sniegto informāciju, veic vai var veikt  izvēli par Vietnē 

Sabiedrības piedāvāto preču pasūtīšanu un izmantošanu.  

Konkrētā pārkāpuma ietekmē būtiski tika vai būtiski varēja tikt negatīvi ietekmēta 

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

pieņemt lēmumus saistībā ar darījumu, izdarot izvēli par Sabiedrības un citu pārdevēju 

piedāvāto preču iegādi vai atteikšanos no tās, kā arī konkrētās komercprakses ietekmē, 

veicot neatbilstošu iegādāto preču izmantošanu būvniecībā,  patērētājiem tika vai varēja 

tikt radīts būtisks zaudējumu apdraudējuma risks. 

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 

normatīvo aktu prasības. Sabiedrības rīcība, īstenojot normatīvajiem aktiem neatbilstošu 

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

konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā. 

Administratīvā pārkāpuma lietā PTAC nav konstatējis apstākļus, kas saskaņā ar 

LAPK 34.pantu pastiprina atbildību par administratīvo pārkāpumu. 

Ņemot vērā lietas izskatīšanas laikā Valdes locekļa mutiski sniegtos 

paskaidrojumus, kā arī atkārtoti apskatot Vietni, PTAC ir secinājis, ka konkrētajā 

gadījumā ir konstatējami apstākļi, kas saskaņā ar LAPK 33.panta trešo daļu mīkstina 

atbildību par administratīvo pārkāpumu. Par atbildību mīkstinošu apstākli PTAC ir 

atzinis Sabiedrības rīcību, Vietnē pārtraucot piedāvāt Preci2 un tādejādi no Vietnes 

izslēdzot informāciju, kas maldina vai varētu maldināt patērētājus par Preces2 īpašībām  

un tās iegādi. Vienlaicīgi PTAC ir secinājis, ka minētais apstāklis būtiski samazina 

patērētājiem radītā apdraudējuma risku, bet nav uzskatāms par pietiekošu, lai secinātu, ka 

Sabiedrība pilnībā ir pārtraukusi PTAC konstatēto pārkāpumu izdarīšanu, patērētājiem 

piedāvājot un piegādājot putu polistirola izstrādājuma siltumizolācijas preces un tādejādi 

Sabiedrībai nebūtu lietderīgi uzlikt saskaņā ar NKAL 15.panta astotās daļas 2.punktā 

norādīto tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt konkrēto negodīgo komercpraksi. 

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

konkrētās negodīgas komercprakses īstenošanu Sabiedrībai ir uzliekams naudas sods 

EUR 2000,00 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. PTAC uzskata, ka minētais naudas sods nav uzskatāms par 

nesamērīgu attiecībā uz Sabiedrības mantisko stāvokli. 
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Pamatojoties uz LAPK 1.pantu, 9.panta pirmo daļu, 14.
1 

pantu, 23.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 32.panta pirmo un otro daļu, 33.pantu trešo daļu, 166.
13 

panta trešo daļu, 

215.
4 

pantu, 271.panta pirmo un ceturto daļu, 274.pantu, Personu apliecinošu dokumentu 

likuma 4.panta pirmo daļu, 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 1.un 2.punktu, 6.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmā daļas 1.punktu, 10.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 15.panta astotās daļas 2.un 5.punktu,  

 

n o l e m t s: 

 

SIA „Baltik Trade Group” reģistrācijas numurs: 50103632001, juridiskā adrese: 

Krišjāņa Valdemāra ielā 147 k-2 -49, Rīgā, LV-1013, 

1) uzlikt pienākumu Sabiedrībai nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, 

kuras ietvaros: 

- patērētājiem tiek piegādātas putu polistirola siltumizolācijas preces, kas neatbilst 

piedāvājumā un patērētāja pasūtījumā norādītājam;  

- patērētājiem adresētajos putu polistirola siltumizolācijas preču piedāvājumos tiek 

sniegta maldinoša informācija par preces ražotāju, tās galvenajam īpašībām un 

izmantošanas iespējām; 

- patērētājiem adresētajos putu polistirola siltumizolācijas preču piedāvājumos tiek 

noklusēta būtiska informāciju par preces galvenajām īpašībām un izmantošanas iespējām. 

2) uzlikt naudas sodu EUR 2000,00 (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā. 

Pieņemto lēmumu daļā par tiesiskā pienākuma uzlikšanu SIA „Baltik Trade 

Group” 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 „Baltik 

Trade Group” var pārsūdzēt Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Abrenes ielā 3, 

Rīgā 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. 
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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-K140-28 

Pieņemšanas datums:  2014.gada 18.septembrī 

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

 

 

 
              

 

Direktores vietniece               K. Riekstiņa 
(personiskais paraksts) 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

 

(personiskais paraksts)     

 
 

 


