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S P R I E D U M S  
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Rīgā 2013.gada 19.aprīlī 

 

Administratīvā rajona tiesa šādā sastāvā: 

tiesnese A.Pūcīte, 

 

piedaloties atbildētāja Latvijas Republikas pusē pieaicinātās iestādes Patērētāju tiesību 

aizsardzības centra pilnvarotajai pārstāvei V.V., 

 

atklātā tiesas sēdē izskatīja administratīvo lietu, kas ierosināta pēc IK „/Nosaukums/” 

pieteikuma par Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2012.gada 19.janvāra lēmuma Nr.E03-

KREUD-3 atcelšanu daļā, ar kuru SIA „/Nosaukums/” uzlikts tiesiskais pienākums 

nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi. 

 

Aprakstošā daļa 

 

[1] 2011.gada 1.decembrī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC), 

ņemot vērā saņemtās patērētāju sūdzības par IK „/Nosaukums/” (turpmāk – pieteicējs) 

īstenoto komercpraksi, kuru pieteicējs realizēja parādu piedziņas procesa ietvaros, sūtot 

aizņēmējam (parādniekam) dokumentu „TIESAS pretenzija” (turpmāk – Pretenzija), pieņēma 

lēmumu par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā (lietas 69.lapa), par kuru 

paredzēta atbildība LAPK 166.
13

panta trešajā daļā. 
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[2] 2012.gada 19.janvārī PTAC pieņēma lēmumu Nr.E03-KREUD-3 (turpmāk – 

Lēmums) (lietas 7. – 10.lapa), kura daļā pieteicējam uzdots tiesiskais pienākums nekavējoties 

izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot informēt patērētājus par komersanta tiesībām veikt 

noteiktas ar normatīvajiem aktiem pretrunā esošas darbības parāda piedziņas procesa ietvaros. 

Lēmums pamatots ar turpmāko. 

[2.1] PTAC Lēmumā norāda, ka pieteicēja darbība, konkrētajā gadījumā – 

informācijas sniegšana par pieteicēja darbībām parāda piedziņas procesā, ir tieši saistīta ar 

pieteicēja saimniecisko darbību, līdz ar to informācijas sniegšana par parāda piedziņas 

procesa darbībām ir uzskatāma par komercpraksi Negodīgas komercprakses aizlieguma 

likuma izpratnē. Savukārt, ņemot vērā, ka attiecīgās darbības veicējs ir komersants, pieteicējs 

ir atzīstams par komercprakses īstenotāju Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 

izpratnē, kurš attiecīgo komercpraksi īsteno savā un/vai kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja 

(konkrētajā gadījumā – SIA „/Nosaukums 2/”) vārdā. 

Pieteicēja īstenoto komercpraksi PTAC vērtē no vidusmēra patērētāja uztveres 

viedokļa, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/29/EK, kas attiecas uz 

uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza 

Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta Regulu (EK) Nr.2006/2004 

(„Negodīgas komercprakses direktīva”, turpmāk – Direktīva), kura ir maksimālās 

harmonizācijas direktīva, un Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) praksē norādītos 

vidusmēra patērētāja kritērijus – patērētājs, kurš ir pietiekoši zinošs un labi informēts, kā arī 

pietiekoši vērīgs un piesardzīgs (skat. Direktīvas preambulas 18.punkts, EST praksi lietās C-

112/99, 52.paragrāfs; C-44/01, 55.paragrāfs; C-356/04, 78.paragrāfs; C-381/05. 23.paragrāfs). 

[2.2] Pretenzijā norādīts: „Gadījumā, ja pamatparāds un zaudējumi netiks samaksāti, 

kompānija „/Nosaukums/” ir pilnvarota pēc sava ieskata izvēlēties un uzsākt jebkādas aktīvas 

darbības, t.sk., visas Jūsu kustamās mantas, kas atrodas Jūsu vai radinieku dzīvesvietās, 

aprakstīšanu, izvešanu un pārdošanu izsolē. 

Vienlaicīgi mēs lūgsim tiesu apķīlāt Jūsu naudas līdzekļus kredītiestādēs un arestēt 

nekustamo īpašumu. Mēs arī esam pilnvaroti pārstāvēt (..) intereses darbā ar Zvērinātiem 

tiesu izpildītājiem (ZTI), kas saistītas ar apķīlātas mantas pārdošanu. 

Ja mantas pārdošanas procesā netiks iegūti naudas līdzekļi parāda dzēšanai, tad 

kompānija „/Nosaukums/” nekavējoties iesniegs valsts policijā iesniegumu par 

kriminālprocesa uzsākšanu saistībā ar naudas līdzekļu krāpšanu, lūdzot kā drošības līdzekli 

parādniekam piemērot apcietinājumu”. 

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 69.un 70.nodaļas prasībām piedziņas vēršanu uz 

kustamu mantu, izpildot spriedumu, ir tiesīgs veikt tiesu izpildītājs, nevis parādu piedziņas 

kompānija. Līdz ar to apgalvojums, ka pieteicējs ir pilnvarots pēc saviem ieskatiem veikt 

visas aizņēmēja kustamās mantas, kas atrodas viņa vai radinieku dzīvesvietās, aprakstīšanu, 

izvešanu un pārdošanu izsolē, ir pretrunā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 

9.panta pirmo daļu un 12.panta pirmo daļu. 

[2.3] PTAC norāda, ka Pretenzijā ietvertā informācija nav uztverama kā tāda, kas 

vidusmēra patērētājam būtu saprotama bez jurista konsultācijas un rada iespaidu, ka 

pieteicējam ir tiesības jebkurā laikā un vietā pēc saviem ieskatiem ierasties patērētāja un tā 
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radinieku dzīvesvietās, veicot mantas aprakstīšanu, izvešanu un pārdošanu izsolē bez spēkā 

stājušās tiesas nolēmuma. Papildus PTAC norāda, ka Pretenzijā ietvertā informācija rada 

iespaidu, ka pieteicēja rīcībā jau ir ziņas, ka patērētājs izvairās no savu saistību izpildes, 

izņem vai atsavina savu mantu, atstāj dzīvesvietu, neinformējot kreditoru, vai veic darbības, 

kas liecina par patērētāja negodprātīgu rīcību, kā arī rada iespaidu, ka pieteicēja rīcībā ir 

pierādījumi par katra konkrētā aizņēmēja (patērētāja) izdarītu noziedzīgu nodarījumu. 

Ņemot vērā minēto, PTAC ieskatā pieteicējs sniedz nepatiesu informāciju par parādu 

piedziņas procesu un pieteicēja tiesībām un pilnvarām piedziņas veikšanai, līdz ar to pieteicējs 

īsteno maldinošu un agresīvu komercpraksi Direktīvas 2.panta „j” apakšpunkta, Negodīgas 

komercprakses aizlieguma likuma 9.panta pirmās daļas 2.punkta, 1.panta pirmās daļas, otrās 

daļas un trešās daļas 5.punkta izpratnē, jo faktiski konkrētā darbība, nosūtot tāda paša satura 

dokumentu parādniekam kā lietā analizējamā Pretenzija, ir atzīstama par nesamērīgas 

ietekmes/piespiedu līdzekļu un draudu izmantošanu, tajā skaitā draudot veikt nelikumīgas 

darbības gadījumā, ja patērētājs neveiks parāda samaksu, pakļaujot patērētāju spiedienam, kas 

var negatīvi ietekmēt vidusmēra patērētāja rīcības brīvību attiecībā uz pakalpojumu un tā 

rezultātā patērētājs var pieņemt tādu lēmumu par parāda samaksas veikšanu, kādu viņš citādi 

nepieņemtu. 

 

[3] Nepiekrītot Lēmumam, 2012.gada 22.februārī pieteicējs vērsās Administratīvajā 

rajona tiesā ar pieteikumu (lietas 3. – 5.lapa), lūdzot Lēmumu atcelt. 

Pieteikumā pieteicējs norāda, ka PTAC nav ņēmis vērā pieteicēja 2011.gada 4.augusta 

vēstuli Nr.04/P-Z/345LS-01, kurā ir norādīts, ka Pretenzija tiek nosūtīta „personām, kurām ir 

nenokārtotas parādu saistības un kuras ļaunprātīgi un ilgstoši vairākus gadus izvairās no 

jebkura veida komunikācijas”. Nenokārtotu parādsaistību termiņš personām, kurām tiek 

nosūtītas pretenzijas, ir vismaz 2 gadi. Vispirms ar šīm personām sazinās pa tālruni un 3 – 4 

mēnešu periodā cenšas vienoties par mutiska atmaksas grafika sastādīšanu. Tikai pēc tam, kad 

tiek konstatēts, ka parādnieks izvairās un nepilda solījumus, var tikt nosūtīta vēstule, kas tiek 

darīts attiecībā uz ļoti ierobežotu personu loku, jo gandrīz ar visiem parādniekiem tika 

panākta mutiska vienošanās par atmaksu. Personas, kurām tiek nosūtīta vēstule, pirms tam jau 

mutiski ir informētas par piedziņas iespējamību caur tiesu. PTAC nav pārbaudījusi sūdzības 

iesniegušo personu parādu ilgumu un viņu darbības, kas saistītas ar izvairīšanos no saistību 

nokārtošanas. 

Ar katru parādnieku, kurš nemaksā vismaz 2 gadus, ir ilgstoši strādāts: cenšoties atrast 

cilvēku, mutiski piedāvājot veikt maksājumus pakāpeniski, kaut vai pa nelielām daļām. Šajā 

procesā tiek ievākta informācija un citi pieejamie dati, kā arī tiek vērtēts parādnieka 

mantiskais un finansiālais stāvoklis, viņa rīcība ar mantu, kredītsaistības, vai viņu var vai 

nevar atrast, vai persona pilda savus solījumus, vai ļaunprātīgi izvairās u.c. apstākļi. 

 

[4] 2012.gada 2.maijā Administratīvajā rajona tiesā saņemts PTAC paskaidrojums 

(lietas 34. – 39.lapa), kurā PTAC norāda, ka uzskata pieteicēja pieteikumu par nepamatotu un 

lūdz tiesu to noraidīt, pamatojoties uz Lēmumā minēto. 
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Papildus Lēmumā minētajam paskaidrojumā PTAC norāda, ka pieteicēja arguments, 

ka PTAC bija nepieciešams pārbaudīt sūdzību iesniegušo personu parādu vecumu un viņu 

darbības, kas saistītas ar izvairīšanos no saistību izpildes, nav pamatots un tam lietā nav 

nekādas nozīmes, jo tas neattaisno pieteicēja rīcību, īstenojot pret patērētājiem negodīgu 

(maldinošu un agresīvu) komercpraksi. 

Lēmumā PTAC norādīja, ka lūgumam par prasības nodrošināšanu pirms prasības 

celšanas tiesā ir jābūt pamatotam ar kādu no Civilprocesa likuma 139.panta pirmajā daļā 

uzskaitītajiem gadījumiem un, ka no Pretenzijā minētā nav saprotams, ka pieteicējs informētu 

parādnieku par vēršanos tiesā un attiecīga prasības nodrošinājuma lūgšanu pēc spēkā stājušās 

tiesas sprieduma, bet gan tikai ietverta tieša norāde uz pieteicēja tiesībām veikt Pretenzijā 

aprakstītās darbības. 

Tāpat PTAC norāda, ka pieteicējs nav pamatojis ar konkrētiem pierādījumiem savu 

argumentu par konkrētu parādnieku – fizisko personu skaitu un Pretenziju skaitu, kas nosūtīts 

parādniekiem – fiziskām personām. Visu papildus informāciju PTAC lietas izskatīšanas gaitā 

pieprasīja, taču pieteicējs to nesniedza, tāpēc PTAC vadījās pēc tās informācijas, kas ir PTAC 

rīcībā esošajos lietas materiālos un, kas PTAC ir pieejama. 

 

[5] PTAC pārstāve tiesas sēdē pieteikumu neatzina un norādīja, ka saskaņā ar 

Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu iestāde konstatēja, ka pieteicējs ir īstenojis gan 

maldinošu, gan agresīvu komercpraksi. Maldinošā komercprakse izpaudās informācijas 

saturā, proti, Paziņojumos netika atspoguļota patiesa informācija par sekām, kas iestāsies 

parādniekiem, ja tie laikā nesamaksās parādu. Par nesamērīgu ietekmi uzskata piespiedu 

līdzekļu 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. Tieši iespēja 

pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu patērētājam tika liegta, jo paziņojumā tika izteikti 

dažādi draudi – gan par kriminālprocesa uzsākšanu, gan par visas mantas aprakstīšanu. Tas 

neatbilst Civilprocesa likuma un arī Kriminālprocesa likuma normām, jo kriminālprocesu 

nevar uzsākt par to, ka kāds nav izpildījis savas saistības. Šādu paziņojumu nosūtīšana ir 

traktējama kā negodīga komercprakse, tāpēc PTAC uzskata, ka ir pierādījumi un pamats, lai 

uzliktu pieteicējam sodu.  

 

Motīvu daļa 

 

[6] Tiesa, noklausoties lietas dalībnieka paskaidrojumus un izvērtējot lietas materiālus, 

secina, ka pieteikums ir noraidāms. 

 

[7] No lietas materiāliem tiesa konstatē, ka lietā strīds ir par to, vai PTAC pamatoti 

uzlika pieteicējam tiesisko pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi, pārtraucot 

informēt patērētājus par komersanta tiesībām veikt noteiktas ar normatīvajiem aktiem 

pretrunā esošas darbības parāda piedziņas procesa ietvaros. 
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Tādējādi tiesai ir jākonstatē, vai pieteicējs ir informējis patērētājus par pieteicēja 

tiesībām veikt noteiktas ar normatīvajiem aktiem pretrunā esošas darbības parāda piedziņas 

procesa ietvaros un vai minētās darbības ir uzskatāms par tādām, kas atzīstamas par negodīgu 

komercpraksi. 

 

[8] No lietas materiāliem ir konstatējams, ka pieteicējs 2011.gada 26.maijā ir nosūtījis 

privātpersonai Pretenziju, kurā norāda, ka pārstāv SIA „/Nosaukums 2/ intereses” un aicina 

nokārtot parādsaistības Ls 967,82 apmērā (lietas 43.lapa). Minētajā pretenzijā pieteicējs 

norāda, ka gadījumā, ja pamatparāds un zaudējumi netiks samaksāti, pieteicējs ir pilnvarots 

pēc sava ieskata izvēlēties un uzsākt jebkādas aktīvas darbības, tai skaitā, visas adresāta 

kustamās mantas, kas atrodas adresāta vai viņa radinieku dzīvesvietās, aprakstīšanu, izvešanu 

un pārdošanu izsolē. Vienlaicīgi pieteicējs lūgs tiesu apķīlāt adresāta naudas līdzekļus 

kredītiestādēs un arestēt nekustamo īpašumu. Tāpat adresāts tiek informēts, ka pieteicējs ir 

pilnvarots pārstāvēt SIA „/Nosaukums 2/ intereses” intereses darbā ar zvērinātiem tiesu 

izpildītājiem, kas saistītas ar apķīlātas mantas pārdošanu. Ja mantas pārdošanas procesā netiks 

iegūti naudas līdzekļi parāda dzēšanai, tad pieteicējs nekavējoties iesniegs Valsts policijā 

iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu saistībā ar naudas līdzekļu krāpšanu, lūdzot kā 

drošības līdzekli parādniekam piemērot apcietinājumu. 

 [8.1] To, vai persona ir parādā kādai citai personai, izšķir tiesa civilprocesuālā kārtībā. 

Pat, ja starp pusēm nepastāv strīds par parāda esību kā tādu, tad tikai saskaņā ar tiesas 

spriedumu, viena persona var veikt darbības, kas vērstas uz tai radīto zaudējumu 

atlīdzināšanu. Pretējā gadījumā tās var tikt kvalificētas, kā svešas mantas nelikumīga 

piesavināšanās.   

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 548.panta pirmo daļu tiesas un citus šā 

likuma 539.pantā norādītos nolēmumus izpilda tiesu izpildītājs.  

Civilprocesa likuma 538.pants noteic, ka tiesas spriedumi un lēmumi izpildāmi pēc to 

stāšanās likumīgā spēkā, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar likumu vai tiesas spriedumu tie 

izpildāmi nekavējoties. Savukārt minētā likuma 539.panta pirmā daļa noteic, ka šajā likumā 

noteiktajā tiesas spriedumu izpildes kārtībā izpildāmi šādi tiesu nolēmumi, tiesnešu lēmumi 

vai citu institūciju nolēmumi: 1) tiesas spriedumi un tiesas vai tiesneša lēmumi civillietās, kā 

arī lietās, kas rodas no administratīvi tiesiskajām attiecībām; 2) tiesas spriedumi un lēmumi 

krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām; 3) tiesneša vai tiesas lēmumi lietās par 

administratīvajiem pārkāpumiem daļā par mantiskajām piedziņām; 4) tiesas lēmumi par 

izlīguma apstiprināšanu; 5) pastāvīgās šķīrējtiesas nolēmumi; 6) ārvalstu tiesu vai kompetento 

iestāžu un ārvalstu šķīrējtiesu nolēmumi likumā paredzētajos gadījumos; 7) tiesas lēmumi par 

procesuālo sankciju piemērošanu — naudas sodu uzlikšanu; 8) darba strīdu komisiju lēmumi; 

9) valsts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas iestādes (turpmāk — regulators) lēmumi par 

strīda izskatīšanu. Bet minētā likuma 539.panta otrā daļa noteic, ka tiesas spriedumu izpildei 

noteiktajā kārtībā, ja likumā nav noteikts citādi, izpildāmi arī: 1) institūciju un amatpersonu 

lēmumi administratīvo pārkāpumu un likumu pārkāpumu lietās likumā noteiktajos gadījumos; 

2) uz naudas maksājumu vērsti ar valsts varu apveltītu iestāžu un amatpersonu izdoti 

administratīvie akti; 3) tiesu sistēmai piederīgo personu (notāri, advokāti, tiesu izpildītāji) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50500#p539
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nolēmumi par amata atlīdzību, atlīdzību par sniegto juridisko palīdzību un par izdevumiem, 

kas saistīti ar sniegtajiem pakalpojumiem, un valsts nodevu; 4) saskaņā ar Līguma par Eiropas 

Savienības darbību 299.pantu pieņemtie Eiropas Padomes, Komisijas vai Eiropas Centrālās 

bankas akti. 

Savukārt saskaņā ar Civilprocesa likuma 549.panta pirmo daļu tiesu izpildītājs uzsāk 

izpildu darbības pēc piedzinēja rakstveida pieteikuma un likumā noteiktajos gadījumos pēc 

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes, atbildīgās iestādes vai pēc tiesas iniciatīvas, 

pamatojoties uz izpildu dokumentu. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, ir secināms, ka uz parādu vērstas piedziņas darbības var 

veikt tikai zvērināts tiesu izpildītājs, kurš šādas darbības uzsāk tikai pēc tam, kad saņēmis ne 

tikai piedzinēja rakstveida iesniegumu, bet arī šāda iesnieguma pamatojošus dokumentus, 

piemēram, spēkā stājušos tiesas spriedumu. Likums ir noteicis arī citas bez tiesas iestādes, pēc 

kuru lūguma zvērināts tiesu izpildītājs ir tiesīgs uzsākt piedziņas procesu. Tomēr starp tām 

nav piedziņas kompānijas, kas ir komersanti Komerclikuma izpratnē. 

   Saskaņā ar Civillikuma 555.panta septītās daļas 2.punktu tiesu izpildītājs jebkurā 

izpildes procesa stadijā var apķīlāt parādnieka mantu, tai skaitā apķīlāt naudas līdzekļus un 

noguldījumus kredītiestādē, naudas līdzekļus, kas pienākas no citām personām, vai mantu, kas 

atrodas pie citām personām, savukārt saskaņā ar 557.pantu piespiedu izpildes līdzekļi ir: 1) 

piedziņas vēršana uz parādnieka kustamo mantu, tai skaitā mantu, kas atrodas pie citām 

personām, un bezķermeniskām lietām, tās pārdodot; 2) piedziņas vēršana uz naudu, kas 

parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksu, tai pielīdzinātiem maksājumiem, 

citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs); 3) piedziņas vēršana uz 

parādnieka nekustamo īpašumu, to pārdodot; 4) tiesas piespriestās mantas nodošana 

piedzinējam un ar tiesas spriedumu uzlikto darbību izpildīšana; 5) spriedumā norādīto 

personu un mantu izlikšana no telpām; [..] 7) citi līdzekļi, kas norādīti spriedumā. 

Tādējādi secināms, ka pieteicēja pretenzijā norādītais uz to, ka pieteicējs ir tiesīgs  pēc 

sava ieskata izvēlēties un uzsākt jebkādas aktīvas darbības, tai skaitā, visas adresāta kustamās 

mantas, kas atrodas adresāta vai viņa radinieku dzīvesvietās, aprakstīšanu, izvešanu un 

pārdošanu izsolē, ir klaji pretrunā tiesību normām. 

[8.2] Civilprocesa likuma 139.panta pirmā daļa noteic, ka iespējamais prasītājs var 

lūgt nodrošināt prasību pirms tās celšanas tiesā un pat pirms saistības termiņa iestāšanās, ja 

parādnieks, izvairoties no saistības izpildes, izved vai atsavina savu mantu, atstāj deklarēto 

dzīvesvietu vai dzīvesvietu, neinformējot kreditoru, vai veic citas darbības, kas liecina, ka 

viņš nav godprātīgs. Iesniedzot pieteikumu par prasības nodrošināšanu pirms prasības 

celšanas, iespējamais prasītājs sniedz pierādījumus, kas apliecina viņa tiesību pēc saistības un 

nepieciešamību nodrošināt prasību. 

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 138.panta pirmās daļas 1.punktu viens no prasības 

nodrošinājuma līdzekļiem ir atbildētājam piederošas kustamas mantas un skaidras naudas 

apķīlāšana. Savukārt saskaņā ar Civilprocesa likuma 137.panta pirmo daļu, ja ir pamats 

uzskatīt, ka tiesas sprieduma izpilde lietā varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama, tiesa vai 

tiesnesis pēc prasītāja motivēta pieteikuma var pieņemt lēmumu par prasības nodrošināšanu. 



 

7. lapa no 9 

Savukārt saskaņā ar Civilprocesa likuma 142.pantu tiesas vai tiesneša lēmumu par prasības 

nodrošināšanu izpilda zvērināts tiesu izpildītājs. 

Tādējādi secināms, ka lūgt prasības nodrošinājumu pirms tās celšanas tiesā var tikai tad, 

ja parādnieks ļaunprātīgi izvairās no parāda segšanas un ir pamatotas aizdomas, ka parāda 

segšana nebūs iespējama pēc tam, kad stāsies spēkā tiesas spriedums. 

Turklāt, prasības nodrošināšana, tai skaitā apķīlāšana ir veicama, tikai tad, kad spēkā ir 

stājies tiesas nolēmums un minētā nolēmuma izpildi nodrošina zvērināts tiesu izpildītājs. 

Kā izriet no pieteicēja Pretenzijas, tad pieteicējs ir adresātam norādījis, ka viņš lūgs 

tiesu apķīlāt adresāta naudas līdzekļus kredītiestādēs un arestēt nekustamo īpašumu. 

Tiesa, izvērtējot Pretenzijā norādīto iepriekš minēto tekstu kopsakarā ar pārējo 

Pretenzijas tekstu, secina, ka no tā nav viennozīmīgi saprotams, vai pieteicējs jebkurā 

gadījumā vērsīsies tiesā ar lūgumu par prasības nodrošinājumu, vai arī pieteicējs ir uzskaitījis 

iespējamās darbības, ko tas nākotnē varētu veikt. Turklāt no Pretenzijas nav saprotams, kas 

pamato pieteicēja atsaukšanos uz prasības nodrošināšanu, proti, kas liecina par pieteicēja 

adresāta izvairīšanos no saistību izpildes, lai adresātam sūtītu konkrēta satura Pretenziju.  

[8.3] Strīds par parāda piedziņu ir civiltiesiska rakstura un tādējādi ir risināms 

Civilprocesa likuma noteiktajā kārtībā. Secīgi pieteicēja Pretenzijā norādītais, ka pieteicējs 

vērsīsies Valsts policijā, lūdzot uzsākt kriminālprocesu saistībā ar naudas līdzekļu krāpšanu, 

kā arī lūdzot kā drošības līdzekli parādniekam piemērot apcietinājumu, ir pretrunā spēkā 

esošajām tiesību normām. Turklāt Pretenzijā norādītais ir acīmredzami vērsts uz agresīvu 

adresāta iebiedēšanu. 

 

[9] Atbilstoši Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 4.panta otrajai daļai 

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; 2) tā ir maldinoša; 3) tā ir agresīva. 

Konkrētajā lietā PTAC ir konstatējis, ka pieteicējs ir veicis maldinošu un agresīvu 

komercpraksi. Minētajam PTAC secinājumam tiesa pievienojas turpmāko apsvērumu dēļ. 

[9.1] Saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 9.panta pirmo daļu 

komercpraksi uzskata par maldinošu, ja, ņemot vērā visus apstākļus, patērētājs tās ietekmē 

pieņem vai var pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, 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. 

Atbilstoši Direktīvas 2005/29/EK preambulas 18.punktam vidusmēra patērētājs ir 

pietiekami labi informēts, kā arī pietiekami vērīgs un piesardzīgs, ņemot vērā sociālos, 

kultūras un valodas faktorus. Tomēr kā minētajā punktā tālāk ir norādīts, tad metode, ar kuru 

nosaka vidusmēra patērētāju, nav statiska metode. Attiecīgo valstu tiesām un iestādēm ir 

jāizmanto pašu lemtspēja, lai noteiktu vidusmēra patērētāja tipisko reakciju katrā konkrētā 

gadījumā. 
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Tiesa, ņemot vērā šā sprieduma [8] punktā konstatēto, secina, ka pieteicējs ir īstenojis 

maldinošu komercpraksi, proti, maldinājis savu adresātu par pieteicēja rīcību, mēģinot panākt 

parādsaistību izpildi. Tiesa atzīst, ka vidusmēra patērētājs nevar zināt tiesību normās noteikto 

procesuālo kārtību parādsaistību izpildei, tādējādi vidusmēra patērētājs, saņemot vēstuli ar 

Pretenzijā ietverto informāciju, ar visai augstu ticamību būtu rīkojies pretēji tam, kā viņš būtu 

rīkojies, nesaņemot šādu Pretenziju. Turklāt, tā kā pieteicēja Pretenzijā sniegtā informācija 

bija nepatiesa, tiesību normām neatbilstoša, tad tā secīgi bija maldinoša. 

[9.2] Saskaņā ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 12.panta pirmo daļu 

komercpraksi uzskata par agresīvu, ja, ņemot vērā visas tās īpatnības un visus apstākļus, var 

secināt, ka tā faktiski ietver neatlaidīgas darbības, piespiešanu, tostarp fiziska spēka vai 

nesamērīgas ietekmes izmantošanu, negatīvi ietekmē vai var negatīvi ietekmēt vidusmēra 

patērētāja izvēles vai rīcības brīvību attiecībā uz preci vai pakalpojumu un rezultātā patērētājs 

pieņem vai var pieņemt tādu lēmumu par līguma slēgšanu, kādu citādi nebūtu pieņēmis. 

Savukārt saskaņā ar minētā likuma 12.panta otro daļu par nesamērīgu ietekmi uzskata 

piespiedu līdzekļu 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. Savukārt 

Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 12.panta trešās daļas 5.punkts noteic, lai 

noteiktu, vai komercpraksē ir izmantotas neatlaidīgas darbības, piespiešana vai nesamērīga 

ietekme, ņem vērā jebkurus draudus veikt nelikumīgas darbības. 

 Kā tiesa šā sprieduma [8] punktā konstatēja, tad pieteicējs Pretenzijā savam adresātam 

bija norādījis uz tādām darbībām, kas tiks vērstas pret adresātu, kuras viennozīmīgi ir 

atzīstamas par tādām, kas sevī ietver draudus (policijas iesaistīšana, kriminālprocesa 

ierosināšana, apcietinājums), turklāt draudus par tādām darbībām, kas neatbilst tiesiskajam 

regulējumam. Tiesas ieskatā vidusmēra patērētājs, saņemot vēstuli ar Pretenzijā ietverto 

informāciju, ar visai augstu ticamību būtu rīkojies pretēji tam, kā viņš būtu rīkojies, ja viņš 

šāda satura Paziņojumu nesaņemtu. Tādējādi secināms, ka pieteicējs bija izvērsis agresīvu 

komercpraksi. 

 

 [10] Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 4.panta pirmā daļa noteic, ka 

negodīga komercprakse ir aizliegta. 

 Kā jau tiesa šā sprieduma [9] punktā tiesa secināja, tad pieteicējs bija īstenojis 

maldinošu un agresīvu komercpraksi, kas atbilstoši Negodīgas komercprakses aizlieguma 

likuma 4.panta otrajai daļai ir negodīga komercprakse. 

 Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 15.panta astotās daļas 2.punkts noteic, ja 

uzraudzības iestāde atzīst komercpraksi par negodīgu, tā ir tiesīga uzlikt komercprakses 

īstenotājam par pienākumu nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi. 

 Līdz ar to, ņemot vērā šajā spriedumā secināto, PTAC pamatoti uzlika par pienākumu 

pieteicējam nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi. 
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 [11] Ņemot vērā šajā spriedumā secināto, tiesa atzīst, ka Lēmums daļā, ar kuru 

pieteicējam uzlikts tiesiskais pienākums nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi ir 

tiesisks un pamatots, secīgi, pieteikums noraidāms.  

 

 

 

Rezolutīvā daļa 

 

Ņemot vērā iepriekš konstatēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

246. – 251.pantu un 289. – 291.pantu, Administratīvā rajona tiesa 

 

nosprieda 

 

 noraidīt IK „/Nosaukums/” (reģistrācijas Nr./reģistrācijas numurs/) pieteikuma par 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2012.gada 19.janvāra lēmuma Nr.E03-KREUD-3 

atcelšanu daļā, ar kuru SIA „/Nosaukums/” uzlikts tiesiskais pienākums nekavējoties izbeigt 

negodīgu komercpraksi. 

 

Spriedumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā mēneša laikā no tā 

sastādīšanas dienas, iesniedzot apelācijas sūdzību Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu 

namā. 

 

Tiesnese             (paraksts)                               A.Pūcīte 

 

NORAKSTS PAREIZS 

Administratīvās rajona tiesas tiesnese           A.Pūcīte 

Rīgā 2013.gada 19.aprīlī 

 

 


