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LĒMUMS
par speciālās atļaujas (licences)
patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai darbības apturēšanu
Rīgā
22.01.2020.

Nr. NK-2020-2

2020.gada 20.janvārī Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) speciālas
atļaujas (licences) izsniegšanas komisija (turpmāk – Komisija), konstatējot, ka SIA “Finanšu
investīcijas” (turpmāk – Sabiedrība) līdz 2019.gada 1.decembrim Valsts kases kontā nav
veikusi samaksu par patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja uzraudzību 2020.gadā
14 225 EUR apmērā, izvērtēja Sabiedrības darbības atbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības
likuma (turpmāk – PTAL) un Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumu Nr.245
„Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai”
(turpmāk – Noteikumi Nr.245) 38.5., 38.9. un 51.1 2. apakšpunktu prasībām.
Komisija 2020.gada 20.janvārī ir veikusi Sabiedrības rīcības izvērtējumu atbilstoši
normatīvo aktu prasībām un ir sastādījusi Protokollēmumu Nr.1, konstatējot, ka Sabiedrība nav
veikusi samaksu par speciālās atļaujas (licences) darbības uzraudzību 2020.gadā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, nolemju:
-

pamatojoties uz PTAL 8.panta 1.3 daļu, 25.panta ceturtās daļas 6.2 punktu, pārejas
noteikumu 17.punktu un Noteikumu Nr.245 38.9.punktu un Administratīvā
procesa likuma (turpmāk – APL) 68.panta otro un trešo daļu, apturēt SIA
“Finanšu Investīcijas” (Reģ. Nr. 40103342876, 13.janvāra iela 33 – 1, Rīga, LV–
1050) speciālās atļaujas (licences) Nr.NK-2016-051 darbību patērētāju
kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā.
Speciālā atļauja (licence) ir apturēta no lēmuma paziņošanas brīža līdz laikam,
kamēr PTAC pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) atjaunošanu vai
anulēšanu, bet ne ilgāk kā uz sešiem mēnešiem no lēmuma paziņošanas brīža.

Atbilstoši Noteikumu Nr.245 44.punktā noteiktajiem ierobežojumiem un
45.punktu Sabiedrība drīkst veikt tikai administratīvās darbības, kamēr izsniegtie kredīti
tiks atmaksāti.
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Saskaņā ar PTAL 25.panta 10.1 daļu, APL 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo daļu,
79.panta pirmo daļu šī administratīvā akta adresāts to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā viena mēneša laikā kopš tā paziņošanas adresātam, iesniedzot iesniegumu
Administratīvajā rajona tiesā.
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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