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LĒMUMS 

Rīgā 

2012.gada 19.jūlijā Nr. E03-PTU-K60-37 

Par 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 direktores vietniece Kristīne Riekstiņa 

piedaloties sabiedrības ar ierobežotu atbildību „OSTKOM” 

juridiskā adrese: Ziemeļu iela 17, Liepāja, LV - 3405 

reģistrācijas numurs: 42102006587 

pilnvarotajam pārstāvim 

vārds, uzvārds: [..] 

personas kods: [..] 
 

izskatīja administratīvā pārkāpuma lietu un konstatēja: 

 

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

komercprakses aizlieguma likuma (turpmāk – NKAL) 15.panta pirmo daļu, pēc personas 

iesnieguma saņemšanas ir izvērtējis SIA „OSTKOM” (turpmāk – Sabiedrība) īstenotās 

komercprakses, sniedzot informāciju par akcijas piedāvājumu – „Līdz 1.maijam bezmaksas 

pieslēgums „OSTKOM” kabeļtelevīzijai, piesakot digitālo televīziju – HD digitālais uztvērējs 

– dāvanā” (turpmāk – Reklāma1) Sabiedrības mājaslapā www.ostkom.lv (turpmāk – 

Mājaslapa), sniedzot drukātu reklāmu bukleta formā (turpmāk – Reklāma2) un sniedzot 

informāciju par akcijas piedāvājumu – „Pieslēdz „OSTKOM” jebkuru pakalpojumu (..)” 

Mājaslapā (turpmāk – Reklāma3), atbilstību patērētāju tiesību aizsardzību reglamentējošo, 

NKAL un citu normatīvo aktu prasībām.  
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Izplatīto Reklāmu2 skatīt zemāk: 

  
 

Reklāmu3 skatīt zemāk: 

 

(Reklāma1, Reklāma2, Reklāma3 kopā turpmāk – Reklāmas). 

Izvērtēšanas gaitā PTAC ir konstatējis turpmāk norādīto: 

[1] PTAC, veicot pārbaudi ar elektroniskā pasta un tālruņa starpniecību, tika 

konstatējis, ka, lai būtu iespējams izmantot Reklāmā1 norādīto akcijas piedāvājumu, t.sk., 

saņemtu dāvanu – HD digitālo uztvērēju, ir jāslēdz līgums uz 30 mēnešiem (turpmāk – 

Nosacījums1), savukārt, lai varētu izmantot Reklāmā2 norādīto akcijas piedāvājumu, līgums 

ir jāslēdz uz 24 mēnešiem (turpmāk – Nosacījums2), kuru laikā maksa par pakalpojumu ir Ls 

3.00, bet pēc 24 mēnešiem – Ls 4.53. Saskaņā ar lietas materiāliem Reklāmā2 piedāvātā 

pakalpojuma saņemšana nebija iespējama jebkurā patērētāja pieslēguma adresē Liepājā, proti, 

bija noteikti akcijas teritoriālās pieejamības ierobežojumi (turpmāk – Nosacījums3).  

[2] PTAC, pamatojoties uz NKAL 15.panta otro daļu, 2012.gada 15.maija vēstulē 

Nr.21-06/3211-K-60 pieprasīja Sabiedrībai līdz 2012.gada 30.maijam sniegt PTAC rakstisku 

informāciju par Reklāmas1 un Reklāmas2 izplatīšanas laiku, vietām un apjomu, kā arī 

informāciju par to, kādi bija pakalpojumu teritoriālās pieejamības ierobežojumi attiecībā uz 
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Reklāmās norādītajiem akciju piedāvājumiem, vienlaicīgi informējot par tās tiesībām saskaņā 

ar Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 61.pantu iepazīties ar lietu un izteikt savu 

viedokli jebkurā procesa stadijā.  

[3] 2012.gada 4.jūnijā PTAC saņēma Sabiedrības 2012.gada 30.maija vēstuli Nr. 114–

12 par komercpraksi un informācijas sniegšanu (turpmāk – Vēstule), kurā Sabiedrība 

paskaidro, ka Reklāma2 tika izplatīta tikai tajos Liepājas pilsētas rajonos, kuros dzīvojošajiem 

konkrētais akcijas piedāvājums bija paredzēts. Sabiedrība Vēstulē norāda, ka patērētāju zvans 

pakalpojuma sniedzējam, lai uzzinātu papildu informācijas, netiek pielīdzināts lēmumam 

veikt darījumu, kā arī to, ka nevienā reklāmā nevar izvietot pilnu un izsmeļošu informāciju 

par piedāvāto pakalpojumu. Vienlaicīgi Sabiedrība Vēstulē uzsver, ka Sabiedrības rīcībā 

nebija ļauna nolūka veikt negodīgu komercpraksi un maldināt patērētājus, minētās kļūdas tika 

pielaistas nepietiekošas uzmanības un rūpības dēļ. 

[4] 2012.gada 12.jūnijā PTAC konstatēja, ka Mājaslapā tiek sniegta Reklāma3. PTAC, 

veicot pārbaudi, noskaidroja, ka, lai izmantotu Reklāmā3 norādīto akcijas piedāvājumu, 

patērētājam ir jāslēdz līgums uz 24 mēnešiem (turpmāk – Nosacījums4), savukārt dāvanu 

kartes apmērs ir atkarīgs no tā, kādu pakalpojumu patērētājam pieslēdz (Nosacījums1, 

Nosacījums2, Nosacījums3, Nosacījums4 kopā turpmāk – Nosacījumi). 

[5] 2012.gada 29.jūnijā PTAC nosūtīja Sabiedrībai vēstuli Nr.21-06/4344-K-60 par 

lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā un uzaicinājumu uz lietas izskatīšanu, 

kurā Sabiedrība tika informēta par PTAC konstatētajiem faktiskajiem un tiesiskajiem 

apstākļiem, iespējamo pārkāpumu, administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas laiku un 

vietu, kā arī par tiesībām izteikt viedokli un argumentus konkrētajā administratīvajā lietā. 

[6] 2012.gada 18.jūlijā PTAC saņēma Sabiedrības 2012.gada 16.jūlija vēstuli Nr.145–

12, kurā atkārtoti uzsver, ka Sabiedrības rīcībā nebija ļauna nolūka veikt negodīgu 

komercpraksi un maldināt patērētājus, un kurai pievienota Sabiedrības bilance uz 30.06.2012. 

un peļņas vai zaudējumu aprēķinu par periodu no 2012.gada janvāra līdz jūnijam. 

[7] 2012.gada 19.jūlijā Sabiedrības pārstāvis ieradās uz administratīvā pārkāpuma 

lietas izskatīšanu, kuras laikā atzina izdarīto pārkāpumu un izteica nožēlu par to. Sabiedrība 

apņemas turpmāk, sniedzot reklāmas, ievērot attiecīgo normatīvo aktu prasības un norādīt 

patērētājiem būtisko informāciju, kas vidusmēra patērētājam ir nepieciešama, lai pieņemtu uz 

informāciju balstītu lēmumu. Vienlaicīgi Sabiedrības pārstāvis sniedza aptuvenu informāciju 

par Reklāmas2 izplatīšanas vietām (Liepājas pilsētas daļām). 

Izvērtējot lietā esošos materiālus, PTAC secina turpmāk minēto:  

(1) Saskaņā ar NKAL 1.panta pirmās daļas 2.punktu 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 ražotājs, pakalpojuma sniedzējs vai pārdevējs, kas savas saimnieciskās vai 

profesionālās darbības ietvaros īsteno komercpraksi, kā arī jebkura cita persona, kas rīkojas 

ražotāja, pakalpojuma sniedzēja vai pārdevēja vārdā vai uzdevumā ir komercprakses 

īstenotājs. 

No iepriekš minētajām definīcijām izriet, ka Reklāmu sniegšana, ir atzīstama par 

komercpraksi NKAL 1.panta pirmās daļas 2.punkta izpratnē, jo šāda darbība ir tieši saistīta ar 

tirdzniecības veicināšanu un attiecīgā pakalpojuma sniegšanu patērētājam, savukārt saskaņā ar 

NKAL 1.panta pirmās daļas 1.punktu Sabiedrība ir atzīstama par komercprakses īstenotāju, 

kas konkrēto komercpraksi īsteno savas saimnieciskās darbības ietvaros. 

(2) NKAL 4.panta pirmā daļa nosaka, ka negodīga komercprakse ir aizliegta, un 

saskaņā ar NKAL 4.panta otro daļu komercprakse ir negodīga, ja iestājies vismaz viens no 

šādiem nosacījumiem:  

1) tā neatbilst profesionālajai rūpībai un negatīvi ietekmē vai var negatīvi ietekmēt 

tāda vidusmēra patērētāja vai tādas vidusmēra patērētāju grupas ekonomisko rīcību, kam šī 

komercprakse adresēta vai ko tā skar;  
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2) tā ir maldinoša;  

3) tā ir agresīva. 

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, savukārt NKAL 10.panta pirmās daļas 

1.punkts nosaka, ka 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 līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmis.  

PTAC paskaidro, ka, vērtējot Sabiedrības īstenoto komercpraksi, PTAC ņem vērā to, 

kā Reklāmās sniegto informāciju uztvertu vidusmēra patērētājs, kurš ir pietiekami labi 

informēts, vērīgs un piesardzīgs patērētājs saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas atziņām. 

(3) PTAC norāda, ka saskaņā ar NKAL 10.panta trešās daļas 1. un 3.punktu, ja 

komercprakses īstenotājs izmantotajai komerciālās saziņas formai piemērotā veidā piedāvā 

patērētājam iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu un norāda preces vai pakalpojuma cenu, 

par būtisku informāciju uzskata preces vai pakalpojuma galvenās īpašības un cenu, kā arī 

visus papildu izdevumus. 

Elektronisko sakaru likuma (turpmāk – ESL) 22.panta ceturtā daļa nosaka, ka 

terminēts elektronisko sakaru pakalpojumu līgums, ko patērētājs noslēdzis ar elektronisko 

sakaru pakalpojumu sniedzēju, sākotnēji nepārsniedz 24 mēnešus. Elektronisko sakaru 

pakalpojumu sniedzējs piedāvā lietotājiem iespēju parakstīt elektronisko sakaru pakalpojumu 

līgumu, kura maksimālais termiņš sākotnēji ir 12 mēneši. 

(4) Saskaņā ar NKAL 7.panta pirmo daļu par patērētāja ekonomisko rīcību negatīvi 

ietekmējošu uzskata tādu komercpraksi, kura būtiski ierobežo patērētāja iespēju pieņemt uz 

informāciju balstītu lēmumu un kuras rezultātā patērētājs var pieņemt tādu lēmumu par 

līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmis. Savukārt saskaņā ar NKAL 7.panta otrās daļas 

1. un 2.punktu par patērētāja pieņemtu lēmumu slēgt līgumu jebkurā gadījumā uzskatāms 

patērētāja lēmums iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu, vai atturēties no šādas rīcības; 

kādā veidā un ar kādiem noteikumiem iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu, līdz ar to, 

vērtējot komercprakses atbilstību normatīvo aktu prasībām, nav obligāts nosacījums, ka 

patērētājam līgums ir jānoslēdz, pietiek, ja komercprakses ietekmē patērētājs pieņem lēmumu 

iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu, vai atturēties no šādas rīcības, jo tikai pēc konkrēta 

lēmuma pieņemšanas patērētājs rīkojas, piemēram, zvana uz pakalpojuma sniedzēja tālruni 

vai dodas uz pakalpojuma sniedzēja biroju, lai pieteiktu pakalpojumu vai lai saņemtu papildu 

informāciju, tādējādi var tikt ietekmēta arī patērētāju ekonomiskā rīcība. PTAC paskaidro, ka 

reklāma uz patērētāju iedarbojas tajā brīdī, kad tā tiek uzlūkota, bet, ņemot vērā tās mērķi – 

ietekmēt patērētāja izvēli, reklāmā iekļautās informācijas patiesumam un pietiekamībai ir 

noteicoša nozīme.  

Tāpat Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/29/EK (turpmāk – Direktīva), 

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”) 2.panta k) punktā noteikts, 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. 

 (5) PTAC ieskatā, informācija par Nosacījumiem, no kuriem ir atkarīgi Reklāmās 

izteiktie piedāvājumi, ir vērtējama kā būtiska informācija patērētājiem lēmuma pieņemšanai, 

tādēļ norādāma Reklāmās, savukārt to noklusēšanas gadījumā patērētāji tika/varēja tikt 
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maldināti. Tādēļ, ņemot vērā iepriekš minēto, t.sk., NKAL 10.panta pirmās daļas 1.punktā 

noteikto, PTAC secina, ka vidusmēra patērētājs Reklāmās būtiskās informācijas, proti, 

informācijas par Nosacījumiem, lēmuma pieņemšanai noklusēšanas rezultātā  pieņēma/varēja 

pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu NKAL 7.panta otrās daļas izpratnē, kādu, 

iespējams, nebūtu pieņēmis (piemēram, lēmums pieslēgt Sabiedrības pakalpojumu, atteikties 

no cita pakalpojuma izmantošanas u.c.), ja Reklāmās netiktu noklusēta patērētāja lēmuma 

pieņemšanai nepieciešamā būtiskā informācija.  

(6) Atbildot uz Sabiedrības paskaidrojumu, ka Reklāmā2 ir norādīts tālruņa numurs uz 

kuru zvanot patērētājs var noskaidrot papildu informāciju, PTAC norāda, ka, kā tas minēts 

iepriekš, patērētājs lēmumu pieņem jau Reklāmu uzlūkošanas brīdī, un tikai pēc konkrēta 

lēmuma pieņemšanas patērētājs rīkojas, piemēram, zvana uz pakalpojuma sniedzēja tālruni. 

Līdz ar to visai patērētāja lēmuma pieņemšanai nepieciešamajai būtiskajai informācijai jau ir 

jābūt sniegtai Reklāmās. 

Saistībā ar Sabiedrības norādi uz to, ka nevienā reklāmā nevar izvietot pilnu un 

izsmeļošu informāciju par piedāvāto pakalpojumu, PTAC norāda, ka, vērtējot komercprakses 

atbilstību normatīvo aktu prasībām, PTAC atbilstoši NKAL 10.panta otrajai daļai ņem vērā 

arī Reklāmu izplatīšanai izmantoto saziņas līdzekļu ierobežojumus. Ņemot vērā, ka Reklāma1 

un Reklāma3 ir sniegtas Mājaslapā, konkrētais reklāmas sniegšanai izmantotais saziņas 

līdzeklis neierobežo Sabiedrības iespējas sniegt pilnīgu un uzskatāmu informāciju par 

Nosacījumu1 un Nosacījumu4. Tāpat PTAC ieskatā Reklāmas2 sniegšanai izmantotais 

līdzeklis – buklets, neierobežo Nosacījuma2 un Nosacījuma3 norādīšanu uzskatāmā veidā, 

līdz ar to konkrētajā gadījumā Sabiedrībai bija iespējams sniegt informāciju par 

Nosacījumiem uzskatāmā veidā.  

Attiecībā uz Vēstulē minēto, ka Reklāma2 tika izplatīta tikai tajos Liepājas pilsētas 

rajonos, kuros dzīvojošajiem konkrētais akcijas piedāvājums bija paredzēts, PTAC paskaidro, 

ka Sabiedrība vispārēji faktiski nevar nodrošināt Reklāmas2 un citu reklāmu neizplatīšanu 

ārpus noteiktās teritorijas objektīvu iemeslu dēļ (publiski pieejama informācija), tādējādi 

nesniedzot patērētājiem būtisko informācijas par pakalpojuma pieejamības ierobežojumiem. 

(7) Ņemot vērā minēto, PTAC uzskata Sabiedrības argumentus par nepamatotiem un 

secina, ka Sabiedrības īstenotā komercprakse atbilstoši NKAL 10.panta pirmās daļas 

1.punktam ir atzīstama par maldinošu. 

PTAC, izvērtējot lietā esošos materiālus, ir konstatējis, ka saskaņā ar NKAL 6.pantu 

Sabiedrība ir īstenojusi profesionālajai rūpībai neatbilstošu komercpraksi, piedāvājot 

patērētājiem slēgt elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu (Reklāma1) uz 30 mēnešiem, 

tādējādi neievērojot ESL 22.panta ceturtās daļas prasību. Līdz ar to Sabiedrība nav veikusi  

komercpraksi ar tāda līmeņa prasmi un rūpību, ko patērētājs var pamatoti sagaidīt un kas 

atbilstu godīgai tirgus praksei, proti, patērētājs varēja pamatoti sagaidīt, ka Sabiedrība 

piedāvās noslēgt līgumu ar piesaistes termiņu, kas nepārsniedz 24 mēnešus. Līdz ar to 

komercprakses ietekmē varēja tikt būtiski negatīvi ietekmēta patērētāja ekonomiskā rīcība, 

proti, patērētājs pieņēma/varēja pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu 

pieņēmis (piemēram, lēmumu slēgt līgumu ar citu piesaistes termiņu). 

(8) Ņemot vērā iepriekš minēto, PTAC ir konstatējis, ka Sabiedrība ir īstenojusi 

negodīgu – maldinošu un profesionālai rūpībai neatbilstošu – komercpraksi saskaņā ar NKAL 

4.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, tā izdarot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

(turpmāk – LAPK) 166.
13

 panta trešajā daļā – par negodīgu komercpraksi –  noteikto 

administratīvo pārkāpumu. 

NKAL 15.panta astotajā daļā ir noteikts, ka, 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 
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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. 

Izvērtējot PTAC rīcībā esošos materiālus, Sabiedrības izteikto apņemšanos turpmāk 

ievērot normatīvo aktu prasības, kā arī lietderības apsvērumus, proti, to, ar kāda veida 

lēmumu konkrētajā situācijā tiktu panākta vispārēja augsta līmeņa patērētāju tiesību 

aizsardzība ne tikai šobrīd, bet arī nākotnē, PTAC secina, ka nav lietderīgi pieņemt kādu no 

NKAL 15.panta astotās daļas 1. – 4.punktā paredzētajiem lēmumiem, bet gan, ņemot vērā to, 

ka Reklāmu izplatīšana jau ir notikusi, patērētāji jau ir saņēmuši normatīvajiem aktiem 

neatbilstošas Reklāmas un Sabiedrība saskaņā ar LAPK 9.pantu ir izdarījusi administratīvo 

pārkāpumu, PTAC secina, ka Sabiedrībai, pamatojoties uz NKAL 15.panta astotās daļas 

5.punktu, piemērojams ietekmēšanas līdzeklis par administratīvo pārkāpumu, uzliekot 

administratīvo sodu. 

PTAC ieskatā ar administratīvā soda palīdzību Sabiedrība tiks motivēta savā 

turpmākajā komercdarbībā nepieļaut atkārtotu iepriekš minētā pārkāpuma izdarīšanu. Arī 

LAPK 1.panta pirmā daļa nosaka, ka administratīvo pārkāpumu likumdošanas uzdevums ir 

aizsargāt sabiedrisko iekārtu, īpašumu, pilsoņu sociāli ekonomiskās, politiskās un 

personiskās tiesības un brīvības, kā arī komersantu, iestāžu un organizāciju tiesības un 

likumīgās intereses, noteikto pārvaldes kārtību, valsts un sabiedrisko kārtību, nostiprināt 

likumību, novērst tiesību pārkāpumus, audzināt pilsoņus likumu precīzas un stingras 

ievērošanas garā, ieaudzināt viņos cieņas pilnu attieksmi pret citu pilsoņu tiesībām, godu un 

pašcieņu, pret sadzīves noteikumiem, apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un 

atbildību sabiedrības priekšā, un juridiskajā literatūrā pausts viedoklis, „ka soda kā piespiedu 

līdzekļa speciālās prevencijas uzdevums ir panākt, lai administratīvā akta adresāts neizdarītu 

jaunus prettiesiskus nodarījumus. Soda ģenerālās prevencijas uzdevums ir panākt, lai tos 

neizdarītu citas personas”. (Māris Baltais. Iestādes rīcības brīvība un lietderības apsvērumi. 

Jurista Vārds, Nr.18(373), 17.05.2005.).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. 

Vienlaicīgi PTAC, ievērojot Sabiedrības skaidrojumu par to, ka Sabiedrības rīcībā 

nebija ļauna nolūka, ņem vērā to, ka 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. Šķērslis tam ir apstāklis, ka 

nekāda juridiskās personas psihiskā darbība nepastāv. Ja tiesībpārkāpumu izdara juridiska 

persona, tad konstatējams un pierādāms tiesībpārkāpums, bet tajā netiek ietverta vaina. 

Juridiskās personas administratīvās atbildības pamatojumā varētu likt konstatēto juridiskās 

personas faktisko darbību vai bezdarbību, kas atzīta par prettiesisku un sodāmu, bez jebkādas 

norādes uz vainu. Līdz ar to PTAC atzīst, ka juridiskās personas izdarīta administratīvā 

pārkāpuma gadījumā nav nepieciešams konstatēt pie atbildības saucamās personas vainu un 

ka administratīvo sodu ir pamats piemērot, konstatējot un pierādot pašu tiesībpārkāpumu 

(skatīt Administratīvās rajona tiesas 2009.gada 7.aprīļa spriedums lietā Nr.A42615607 

(A1432-09/6)). 

Ņemot vērā, ka ir izdarīts administratīvais pārkāpums, lietā nepastāv apstākļi, kas 

varētu būt par pamatu lietvedības izbeigšanai (LAPK 239.pants), 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 (LAPK 21.pants), un tā iemesla dēļ, lai atturētu pārkāpēju un citus tirgus 
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dalībniekus no administratīvo pārkāpumu izdarīšanas, kā arī šādu pārkāpumu atkārtošanās, 

nepieciešams Sabiedrībai piemērot administratīvo sodu. 

Kā jau iepriekš konstatēts, Sabiedrība ir īstenojusi negodīgu komercpraksi, tādējādi 

pārkāpjot NKAL 4.panta pirmajā daļā noteikto negodīgas komercprakses aizliegumu, un līdz 

ar to Sabiedrība tiek saukta pie administratīvās atbildības par administratīvo pārkāpumu, par 

kuru administratīvais sods ir paredzēts LAPK 166.
13

 panta trešajā daļā – par negodīgu 

komercpraksi. 

LAPK 32.panta pirmā daļa nosaka, ka sodu par administratīvo pārkāpumu uzliek 

ietvaros, ko nosaka normatīvais akts, kurā paredzēta atbildība par izdarīto pārkāpumu, 

stingrā saskaņā ar šo kodeksu un citiem aktiem par administratīvajiem pārkāpumiem. 

Saskaņā ar LAPK 166.
13

 panta trešo daļu par negodīgu komercpraksi – uzliek naudas sodu 

juridiskajām personām – no piecdesmit līdz desmittūkstoš latiem. 

Lemjot par naudas soda piemērošanu, PTAC ņem vērā APL noteiktos principus un 

66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus, lai noteiktu lēmuma par personas sodīšanu 

piemērotību un atbilstību, konkrētajā gadījumā ievērojot samērību starp pie atbildības sauktā 

tirgus dalībnieka rīcību un tam uzliekamo ierobežojumu, kā arī patērētāju (visas sabiedrības) 

tiesiskās intereses, t.sk., tiesības saņemt normatīvajiem aktiem atbilstošu piedāvājumu, un šo 

interešu aizskārumu, to, ka piemērojamām sankcijām jābūt efektīvām un no pārkāpuma 

atkārtošanās atturošām. 

Izvērtējot administratīvās lietas materiālus, PTAC nav konstatējis apstākļus, kas 

saskaņā ar LAPK 34.pantu pastiprina atbildību par administratīvo pārkāpumu, un ir 

konstatējis apstākļus, kas saskaņā ar LAPK 33.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu 

uzskatāms par atbildību mīkstinošu apstākli, proti, Sabiedrība ir atzinusi izdarīto 

administratīvo pārkāpumu un izteikusi nožēlu par to. 

Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus, izdarītā pārkāpuma raksturu, proti, īstenošanas 

veidu, atbildību pastiprinošo apstākļu neesamību un atbildību mīkstinoša apstākļa esamību, kā 

arī pārkāpēja mantisko stāvokli un ievērojot vienlīdzības principu, PTAC uzskata, ka par 

negodīgas komercprakses īstenošanu Sabiedrībai ir uzliekams naudas sods Ls 250,00 apmērā, 

kas ir uzskatāms par samērīgu naudas sodu, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma – negodīgas 

komercprakses īstenošana – raksturu, tā īstenošanas veidu, Reklāmu iespējamo negatīvo 

ietekmi uz sabiedrību (patērētājiem), Reklāmu izplatīšanas vietu, laiku un apjomu, kā arī, lai 

motivētu Sabiedrību turpmāk šādu pārkāpumu nepieļaut. 

Izvērtējot lietas materiālus un izskatīšanā konstatētos apstākļus, pamatojoties uz 

LAPK 9.panta pirmo daļu, 14.
1 

pantu, 23.panta pirmās daļas 2.punktu, 32.panta pirmo un otro 

daļu un 33.panta pirmās daļas 1.punktu un trešo daļu, 166.
13 

panta trešo daļu, 215.
4 

pantu, 

274.pantu, 275.panta pirmās daļas 1.punktu, APL 5.pantu, 6.pantu, 12.pantu, 13.pantu un 

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

un 4.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, 6.pantu, 7.panta pirmo daļu un otrās daļas 1. un 

2.punktu, 10.panta pirmās daļas 1.punktu, otro daļu un trešās daļas 1. un 3.punktu, 14.panta 

pirmo daļu un 15.panta astotās daļas 5.punktu un ESL 22.panta ceturto daļu, 

n o l e m t s: 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „OSTKOM” 

juridiskā adrese: Ziemeļu iela 17, Liepāja, LV - 3405 

reģistrācijas numurs: 42102006587 

uzlikt naudas sodu Ls 250,00 (divi simti piecdesmit latu) apmērā. 

 

SIA „OSTKOM” ir tiesības pārsūdzēt pieņemto lēmumu likumā paredzētajā kārtībā. 

Saskaņā ar NKAL 16.pantu, LAPK 238.pantu, 288.panta pirmo un otro daļu un 289.panta 

pirmo daļu, uzraudzības iestādes lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā pēc juridiskās 

personas juridiskās adreses Latvijā 10 darba dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, 

iesniedzot Liepājas tiesai adresētu sūdzību PTAC, Krišjāņa Valdemāra ielā 157, Rīgā. 
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Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu uzskatāms, ka šis lēmums ir 

paziņots adresātam 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-K60-37 

Pieņemšanas datums:             2012.gada 19.jūlijs 

 

Naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no dienas, kad izsniegts lēmums par 

naudas soda uzlikšanu. 

Direktores vietniece                          (personiskais paraksts)                           K.Riekstiņa 

 

                          

IZRAKSTS PAREIZS 

 


