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Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), saņemot patērētāju sūdzības 

un konstatējot iespējamu tūlītēju, būtisku aizskārumu patērētāju kolektīvajām ekonomiskajām 

interesēm, pamatojoties uz Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma (turpmāk – NKAL) 

15.panta pirmo daļu, ir uzsācis SIA „IZDEVĪGI PIRKUMI” (turpmāk – Sabiedrība) īstenotās 

komercprakses izvērtēšanu. 

[1] Izvērtējot PTAC rīcībā esošo informāciju un materiālus, PTAC konstatē: 

 

1. Sabiedrība ir īstenojusi un turpina īstenot komercpraksi, kuras ietvaros: 

1) sniegtas reklāmas par kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem (turpmāk – Tūrisma 

pakalpojumi) un izteikti piedāvājumi patērētājiem iegādāties Tūrisma pakalpojumus 

ar kuponu starpniecību interneta vietnēs www.orangelife.lv un http://kupon.lv 

(turpmāk – Interneta vietnes); 

2) abās Interneta vietnēs kontaktu sadaļā norādīta Sabiedrība, kā arī no patērētāju 

iesniegtajiem interneta banku maksājumu uzdevumiem secināms, ka, iegādājoties 

Tūrisma pakalpojumus, samaksa tiek veikta Sabiedrībai; 

3) sākot no 2012.gada 10.jūlija, Interneta vietnēs izvietotajās Tūrisma pakalpojumu 

reklāmās/piedāvājumos norādīts, ka kompleksie tūrisma pakalpojumi tiek organizēti 

„Sadarbībā ar tūrisma aģentūru Airisa un Co” (turpmāk – Reklāma). Saskaņā ar 

interneta vietnē www.lursoft.lv pieejamiem datiem Sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību „Airisa un Co” (turpmāk – Airisa un Co) jau kopš 2009.gada 29.maija ir 

cits nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Realturs”, kas 2010.gada 

14.oktobrī pasludināta par maksātnespējīgu un maksātnespējas procesa ietvaros 

2011.gada 31.janvārī kreditori ir pieņēmuši lēmumu par bankrota procedūras 

http://www.orangelife.lv/
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uzsākšanu. Turklāt interneta vietnē www.lursoft.lv nav informācijas par kādu citu 

komersantu ar nosaukumu Airisa un Co. 

2. PTAC ir saņēmis patērētāju sūdzības, no kurām izriet, ka Sabiedrība pārdod un saņem 

naudu par Tūrisma pakalpojumiem, kas izvietoti Interneta vietnēs, bet vēlāk patērētājus 

informē par būtiskām izmaiņām Tūrisma pakalpojuma aprakstā vai Tūrisma pakalpojums 

tiek tehnisku iemeslu vai nepietiekama dalībnieku skaita dēļ atcelts, šādā situācijā 

patērētājiem pat pēc vairākkārtēju Sabiedrībai adresētu iesniegumu nosūtīšanas netiek 

atmaksāta pakalpojuma maksa. Patērētājiem ir iespēja kontaktēties ar Sabiedrību 

elektroniskā pasta sūtījumu veidā uz adresēm tur@orangelife.lv un info@kupon.lv vai 

telefoniski. Patērētāji PTAC iesniegtajās sūdzībās norāda, ka Sabiedrība neizsniedz 

patērētājiem līgumus par Tūrisma pakalpojumu sniegšanu. Neraugoties uz iepriekš 

minēto saistību pret patērētājiem neizpildīšanu, Sabiedrība aktīvi turpina reklamēt un 

piedāvāt Tūrisma pakalpojumus.  

3. Ne Sabiedrība, ne arī tās norādītais iespējamais sadarbības partneris Airisa un Co nav 

reģistrējušies Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajā  tūrisma aģentu un tūrisma 

operatoru datubāzē, kas pieejama interneta adresē http://tato.em.gov.lv, līdz ar to nav 

informācijas par klientu iemaksātās naudas drošības garantiju, kā arī Sabiedrības 

patērētājiem sniegtā informācija neatbilst virknei 2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta 

noteikumu Nr.353 „Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām 

un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, 

klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību” 

(turpmāk – Noteikumi) prasību, tajā skaitā nav informācijas par tūrisma operatoru, kurš 

reģistrēts tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē un organizē Interneta vietnēs 

reklamētos/piedāvātos Tūrisma pakalpojumus, netiek ievērota kārtība, kādā sagatavo un 

īsteno kompleksos tūrisma pakalpojumus un sniedz informāciju klientam, kā arī netiek 

ievērotas normatīvajos aktos noteiktās patērētāja tiesības, naudas drošības garantijas 

iemaksas kārtība un netiek noslēgti līgumi. 

 

[2] Izvērtējot PTAC rīcībā esošos materiālus un informāciju, PTAC secina: 

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 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/piedāvājumu sniegšana par 

Tūrisma pakalpojumiem Interneta vietnēs ir komercprakse NKAL izpratnē, jo konkrētā 

darbība ir atzīstama par tādu, kas tieši saistīta ar pakalpojumu tirdzniecības veicināšanu un 

pakalpojumu sniegšanu patērētājiem. Savukārt, ņemot vērā, ka Interneta vietnēs 

reklāmas/piedāvājumus par Tūrisma pakalpojumiem izvieto Sabiedrība, Sabiedrība ir 

atzīstama par komercprakses īstenotāju NKAL izpratnē. 

[3] Pamatojoties uz NKAL 4.panta pirmo un otrās daļas 1. un 2.punktu, negodīga 

komercprakse ir aizliegta un komercprakse ir negodīga, ja tā neatbilst profesionālajai rūpībai 

vai ir maldinoša. 

Atbilstoši NKAL 11.panta 9.punktam komercprakse jebkuros apstākļos ir maldinoša, 

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

pārdot vai pakalpojumu sniegt, bet tas neatbilst patiesībai. 

Tūrisma likuma (turpmāk – TL) 1.panta 5.punkts paredz, ka kompleksais tūrisma 

pakalpojums ir tūrisma pakalpojumu apvienojums, kurš sagatavots iepriekš vai pēc klienta 

pieprasījuma, attiecas uz periodu, kas ir garāks par 24 stundām, un ietver diennakts 

http://www.lursoft.lv/
mailto:tur@orangelife.lv
mailto:info@kupon.lv
http://tato.em.gov.lv/


 3 

izmitināšanu vai vismaz divus no šādiem tūrisma pakalpojumiem: transportu, 

izmitināšanu vai citu tūrisma pakalpojumu, kas nav transporta vai izmitināšanas 

palīgpakalpojums un aizņem proporcionāli lielāko daļu no tūrisma pakalpojumu 

apvienojuma. Saskaņā ar TL 1.panta 14. un 19.punktu tūrisma aģents ir komersants, kas 

tūrisma operatora vārdā uz pilnvarojuma vai cita civiltiesiska līguma pamata piedāvā vai 

pārdod tūrisma operatora sagatavotos tūrisma pakalpojumus, bet tūrisma operators ir 

komersants, kas organizē tūrisma pakalpojumu sniegšanu Latvijā vai ārvalstīs un šos 

pakalpojumus piedāvā vai pārdod klientiem tieši vai ar tūrisma aģenta starpniecību. TL 

16.panta pirmā daļa nosaka, ka tūrisma operatoram, kas organizē kompleksos tūrisma 

pakalpojumus, obligāti nepieciešama klienta iemaksātās naudas drošības garantija. No TL 

17.panta otrās daļas 4.punkta izriet, ka komersantam, kurš sniedz tūrisma pakalpojumus, ir 

pienākums pārdodot kompleksos tūrisma pakalpojumus, informēt klientu par tūrisma 

operatora veikto iemaksātās naudas drošības garantiju, kā arī ar to saistītajām klienta, 

komersanta un garantijas sniedzēja tiesībām un pienākumiem. 

Noteikumu 24.punkts paredz, ka tūrisma operatori nodrošina pietiekamu garantiju 

attiecībā uz klienta iemaksātās naudas atmaksāšanu un klienta nogādāšanu valstī, kurā sācies 

ceļojums (ja līgumā nav noteikta cita valsts), ja līdz maksātnespējas procesa pasludināšanai 

tūrisma operators nespēj pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret klientu vai ja tūrisma 

operatora maksātnespējas dēļ nav iespējama līgumā norādītās pakalpojumu programmas 

izpilde. 

Izvērtējot Interneta vietnēs izvietotajās Reklāmās sniegto informāciju, nav atrodama 

skaidri saprotama norāde, vai Sabiedrība darbojas kā tūrisma aģents vai tūrisma operators, un 

kurš komersants ir tūrisma operators, kas organizē un piedāvā Tūrisma pakalpojumus, kas 

paredzēti vairākām dienām un iekļauj vairākus pakalpojumus, līdz ar to ir kompleksie tūrisma 

pakalpojumi TL izpratnē. Reklāmu izplatīšanas laikā Sabiedrība saskaņā ar Ekonomikas 

ministrijas pārziņā esošajā  tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē iekļauto 

informāciju, kas pieejama interneta adresē http://tato.em.gov.lv, nav reģistrējusies kā tūrisma 

operators un neatbilst TL 16.panta pirmajā daļā noteiktajai obligātajai prasībai par klienta 

iemaksātās naudas drošības garantiju. PTAC uzskata, ka vidusmēra patērētājam, iepazīstoties 

ar Interneta vietnēs piedāvātajiem Tūrisma pakalpojumiem un to iegādes noteikumiem, var 

rasties nepatiess iespaids, ka tūrisma aģentu un tūrisma operatoru datubāzē nereģistrēts un 

turklāt neeksistējošs komersants Airisa un Co darbojas kā tūrisma aģents vai tūrisma 

operators un Tūrisma pakalpojumu drīkst likumīgi sniegt, kas neatbilst patiesībai.  

 Sabiedrība kā komercprakses īstenotājs patērētājiem rada iespaidu, ka likumīgi drīkst 

sniegt Tūrisma pakalpojumus, lai gan bez tūrisma operatora nodrošinātās obligātās patērētāju 

iemaksātās naudas drošības garantijas Tūrisma pakalpojumu sniegšana ir aizliegta. 

Sabiedrības tādējādi pašlaik Interneta vietnēs īstenotā komercprakse atbilstoši NKAL 11.panta 

9.punktam uzskatāma par jebkuros apstākļos maldinošu, līdz ar to tā atbilstoši NKAL 4.panta 

pirmās daļas un otrās daļas 2.punktam ir atzīstama par negodīgu un aizliegtu komercpraksi. 

[4] Saskaņā ar NKAL 6.pantu 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. 

PTAC paskaidro, ka Sabiedrības īstenoto komercpraksi saistībā ar tās atbilstību 

profesionālās rūpības prasībām 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”), kura ir maksimālās harmonizācijas direktīva, un Eiropas Kopienu 

tiesas (turpmāk – EKT) praksē norādītos vidusmēra patērētāja kritērijus – patērētājs, kurš ir 

pietiekoši zinošs un labi informēts, kā arī pietiekoši vērīgs un piesardzīgs (skat. Direktīvas 

http://tato.em.gov.lv/
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preambulas 18.punkts; EKT C-112/99, 52.paragrāfs; C-44/01, 55.paragrāfs; C-

356/04, 78.paragrāfs; C-381/05, 23.paragrāfs). 

NKAL 7.panta pirmā daļa nosaka, ka „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”. 

PTAC norāda, ka saskaņā ar NKAL 7.panta otrās daļas 1.un 3.punktu par patērētāja 

pieņemtu lēmumu slēgt līgumu jebkurā gadījumā uzskatāms patērētāja lēmums iegādāties 

preci vai saņemt pakalpojumu, vai atturēties no šādas rīcības, kā arī samaksāt preces vai 

pakalpojuma cenu pa daļām vai kopumā. No konkrētā panta izriet, ka, vērtējot komercprakses 

atbilstību normatīvo aktu prasībām, nav obligāts nosacījums, ka patērētājam līgums ir 

jānoslēdz. Respektīvi, pietiek vien, ja profesionālai rūpībai neatbilstošas komercprakses 

ietekmē patērētājs pieņem lēmumu iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu vai atturēties no 

šādas rīcības. Pēc lēmuma pieņemšanas patērētājs veic samaksu par pakalpojumu un tādā 

gadījumā konkrētā patērētāja rīcība jau ir atzīstama par profesionālai rūpībai neatbilstošas 

komercprakses sekām, kuru ietvaros var tik ietekmēta arī patērētāja ekonomiskā rīcība. 

Reklamējot/piedāvājot Tūrisma pakalpojumus, kas neatbilst TL un Noteikumu 

prasībām, Sabiedrība neievēro profesionālo rūpību, kādu patērētājs var pamatoti sagaidīt un 

kas atbilst attiecīgajā saimnieciskās darbības jomā vispāratzītai godīgai tirgus praksei un labas 

ticības principam, un līdz ar to var tikt negatīvi ietekmēta vidusmēra patērētāja, kam adresēta 

negodīga komercprakse, ekonomiskā rīcība. Sabiedrības profesionālajai rūpībai neatbilstošās 

komercprakses iespaidā patērētāji pieņem/var pieņemt lēmumus par Tūrisma pakalpojumu 

iegādi, lai gan pie apstākļiem, kad patērētājam tiek piedāvāts Tūrisma pakalpojums, kas 

būtiski neatbilst normatīvo aktu prasībām, patērētājs, apzinoties ekonomisko risku, pieņemtu 

citādu lēmumu par līguma slēgšanu, piemēram, lēmumu neiegādāties kuponu un neizmantot 

Tūrisma pakalpojumu.   

 [5] Papildus jāņem vērā, ka Sabiedrība izvieto un aktīvi pārdod Tūrisma 

pakalpojumus vasaras sezonā, tas ir, laikā kad palielinās patērētāju skaits, kuri vēlas 

iegādāties un iegādājas Tūrisma pakalpojumus. Iepriekš minēto pierāda informācija no 

Interneta vietnēm, piemēram, interneta vietnē http://kupon.lv 2012.gada 12.jūlijā piedāvāto 

ceļojumu skaits ir 55 un uz Tūrisma pakalpojumu ar nosaukumu „16.07.2012. – 20.07.2012. 

Iegrimsti pasakainas Čehijas pasaulē [..]” nopirkto kuponu skaits ir 49 no 60.  
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Tā kā Sabiedrība turpina aktīvi pārdot Tūrisma pakalpojumus, kuriem nav 

nodrošināta tūrisma operatora pietiekama garantija attiecībā uz patērētāja iemaksātās naudas 

atmaksāšanu un patērētāja nogādāšanu valstī, kurā sācies ceļojums, ievērojamai patērētāju 

grupai var tikt nodarīts būtisks ekonomisks kaitējums, ja līdz maksātnespējas procesa 

pasludināšanai Sabiedrība vai cits komersants, kas izstrādā Tūrisma pakalpojumus, nespēs 

pilnībā vai daļēji izpildīt līgumsaistības pret patērētājiem vai ja Sabiedrības vai cita 

komersanta, kas izstrādā Tūrisma pakalpojumus, maksātnespējas dēļ nebūs iespējama 

iegādāto Tūrisma pakalpojumu izpilde, jo ne Sabiedrība, ne tās norādītais sadarbības partneris 

Airisa un Co nav nodrošinājuši pietiekamu garantiju, lai atmaksātu patērētājiem iemaksāto 

naudu vai lai nogādātu patērētājus valstī, kurā sācies ceļojums. Ņemot vērā apstākli, ka 

Sabiedrība apzināti veic darbības, kas neatbilst TL un Noteikumiem, kā arī no patērētāju 

sūdzībām saņemtā informācija par pakalpojuma maksas neatmaksāšanu liek secināt, ka 

aizvien pieaug vidusmēra patērētāju skaits, kuru ekonomisko rīcību negatīvi ietekmē 

Sabiedrības īstenotā maldinošā un profesionālajai rūpībai neatbilstošā komercprakse, jo 

Sabiedrība Interneta vietnēs piedāvā daudzus Tūrisma pakalpojumus ar dažādiem norises 

datumiem un ar iespēju tos nekavējoties iegādāties visu diennakti tiešsaistē.  

[6] NKAL 17.panta pirmā daļa paredz, ka gadījumā, ja uzraudzības iestādei ir pamats 

uzskatīt, ka pārkāpts negodīgas komercprakses aizliegums un tas var radīt tūlītēju un būtisku 

kaitējumu konkrētas patērētāju grupas ekonomiskajām interesēm, tā ir tiesīga pieņemt NKAL 

15.panta astotās daļas 2. vai 3.punktā minēto lēmumu par pagaidu noregulējumu. Savukārt 

NKAL 15.panta astotās daļas 2.punkts nosaka, ka gadījumā, ja PTAC atzīst komercpraksi par 

negodīgu, tas ir tiesīgs uzlikt komercprakses īstenotājam par pienākumu nekavējoties izbeigt 

negodīgu komercpraksi. 

Izvērtējot PTAC rīcībā esošos lietas materiālus, informāciju un ņemot vērā, ka 

turpmāka Sabiedrības maldinošas komercprakses īstenošana Interneta vietnēs, kā arī, 

iespējams, citās vietnēs, nav pieļaujama, jo tās ietekmē patērētāji var pieņemt tādus lēmumus 

par līgumu slēgšanu, kādus viņi citādi nebūtu pieņēmuši un šo lēmumu rezultātā pamatoti 

uzskatāms, ka patērētājiem var rasties tūlītējs un būtisks kaitējums ekonomiskajām interesēm, 

PTAC konstatē, ka ir lietderīgi Sabiedrībai saskaņā ar NKAL 15.panta astotās daļas 2.punktā 

noteikto uzlikt tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, jo ar 

negodīgas komercprakses izbeigšanu tiks nodrošināta patērētāju tiesību un ekonomisko 

interešu aizsardzība, kas kā likuma mērķis ir noteikts NKAL 2.pantā.  

Vadoties no iepriekš minētā, PTAC saskaņā ar NKAL 1.pantu, 2.pantu, 4.panta pirmo 

daļu un otrās daļas 1. un 2.punktu, 11.panta 9.punktu, 14.panta pirmo daļu, 15.panta astotās 

daļas 2.punktu, 17.panta pirmo daļu, Administratīvā procesa likuma 1., 4., 5., 8., 12. un 

13.pantu, 17.panta pirmās daļas 4. punktu, 65.panta pirmo daļu un 67.panta otro daļu, 

Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumu Nr.632 „Patērētāju tiesību aizsardzības 

centra nolikums” 6.4.apakšpunktu 

 

 

nolemj: 

 

uzlikt Sabiedrībai tiesisku pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu 

komercpraksi, aizliedzot Sabiedrībai sniegt Interneta vietnēs Tūrisma pakalpojumu 

reklāmas/piedāvājumus un iespēju iegādāties kuponus uz 

reklamētajiem/piedāvātajiem Tūrisma pakalpojumiem, kā arī līdzīga satura 

reklāmas/piedāvājumus, kamēr netiek nodrošināta Sabiedrības komercprakses 

atbilstība normatīvo aktu prasībām.  

 

 

Saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 17.pantu lēmums par pagaidu 

noregulējumu ir spēkā no tā paziņošanas brīža līdz brīdim, kad tas ar Uzraudzības iestādes 
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lēmumu tiek atcelts vai grozīts vai kad stājas spēkā Uzraudzības iestādes galīgais lēmums. 

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Antonijas ielā 6, Rīgā desmit dienu 

laikā no tā spēkā stāšanās dienas. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību. 

 

 

 

Direktora vietā –  

direktora vietniece              (personiskais paraksts)  K. Riekstiņa 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS 

 


