
 

KONKURENCES PADOME 
Blaumaņa ielā 5a, Rīgā, LV-1011  Tālrunis 7282865  Fakss 7242141 

  

L Ē M U M S 
Rīgā 

 
Nr. 25

(Prot. Nr.17, 7.§)

 
 

2004.gada 24.martā 
 
Par lietas neierosināšanu 
 
Par SIA „Lattelekom SIA” 10.03.2004. iesniegumu Nr.02 – 10/51 par a/s „Telekom Baltija” 
(reģ. Nr.000345454) reklāmu interneta mājas lapā www.baltia.net
 
  
 Konkurences padome 15.03.2004. saņēma SIA „Lattelekom SIA” (turpmāk – 
Lattelekom) 10.03.2004. iesniegumu Nr.02 – 10/51 (turpmāk – Iesniegums) par a/s „Telekom 
Baltija” (turpmāk – Telekom Baltija) (reģ. Nr.000345454) reklāmu interneta mājas lapā 
www.baltia.net (turpmāk – Reklāma). 
 Iesniegumā norādīts, ka Lattelekom ir konstatējusi, ka Telekom Baltija interneta mājas 
lapā www.baltia.net tiek reklamēti starptautisko sarunu pakalpojumi, kurus fiksētā 
telekomunikāciju tīkla abonenti var saņemt, izmantojot operatora izvēles kodu 198. 
Iesniedzējs uzskata, ka Reklāmā ietvertās sadaļas „Patreiz Jūs maksājat” cenas attiecas uz 
Lattelekom cenām. Iesniegumā norādīts, ka Telekom Baltija sniegusi nepilnīgu informāciju 
par Lattelekom sniegto pakalpojumu cenām, līdz ar to Reklāmas sadaļā „Patreiz Jūs 
maksājat” ietvertā informācija ir maldinoša un nepatiesa. 
 Lattelekom uzskata, ka Telekom Baltija ir pārkāpusi Reklāmas likuma 8.panta trešās 
daļas 2.punktu, 10.panta trešo daļu, atkārtoti pārkāpusi Reklāmas likuma 9.panta trešās daļas 
4.punktu, kā arī norādījis uz Reklāmas likuma 9.panta otro daļu un 9.panta trešās daļas 
2.punkta pārkāpumiem. Vienlaikus Lattlekom norāda, ka Telekom Baltija darbībās ir 
konstatējams Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 3.punktā noteiktās negodīgas 
konkurences aizlieguma pazīmes. 
 Konkurences padome, ņemot vērā Iesniegumā norādīto,  

 
konstatēja: 

 
 Telekom Baltija sniegtā informācija par starptautiskajiem telekomunikāciju 
pakalpojumiem interneta mājas lapā www.baltia.net, ņemot vērā tās saturu, pasniegšanas 
veidu, saskaņā ar Reklāmas likuma 1.pantu uzskatāma par reklāmu. Ņemot vērā minēto, 
sakarā ar Iesniegumu Konkurences padome 17.03.2004., pamatojoties uz Reklāmas likuma 
14.panta pirmo daļu, ierosināja lietu par Reklāmas likuma iespējamo pārkāpumu a/s 
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„Telekom Baltija” darbībās. Līdz ar to Iesniegumā norādītie apstākļi tiks izvērtēti un lēmums 
tiks pieņemts saskaņā ar Reklāmas likumā noteiktajām procesuālajām un materiālajām tiesību 
normām, ierobežojot Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 3.punkta kā vispārējās tiesību 
normas piemērošanu. 
 Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 
3.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.pantu un Ministru kabineta 29.04.2003. 
noteikumu Nr.224 „Konkurences padomes lēmuma pieņemšanas kārtība” 2.punktu, 
Konkurences padome  
 

nolēma: 
   
 
neierosināt lietu par Konkurences likuma 18.panta trešās daļas 3.punktā noteiktā negodīgas 
konkurences aizlieguma iespējamo pārkāpumu a/s „Telekom Baltija” darbībās, izplatot 
Iesniegumā norādīto Reklāmu. 
 
 
 
Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona 
uzzināja vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu. 
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