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patērētājs 

  

IK “Davids”  

Reģ. Nr. 45402021968 

Natana Barkana ielā 3 – 9 

Rīgā, LV- 1003 

 
LĒMUMS 

par strīdu 

Rīgā 

2020.gada 15.decembrī Nr. 125– psrk 

 
Patērētāju strīdu risināšanas komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētāja Maija Vētra 

Komisijas locekļi Andrejs Vanags kā patērētāju interešu pārstāvis un Anna 

Saltikova kā komersantu interešu pārstāve 

izskatīja rakstveida procesā strīdu starp patērētāju un IK “Davids” (turpmāk – komersants) 

saistībā ar naudas neatgriešanu par nepiegādātām biksēm un žaketi (turpmāk – preces). 

Patērētājs 2019.gada 5.jūlijā ar komersantu noslēdza Līgumu par apģērbu individuālo 

pasūtīšanu Nr.189 (turpmāk – Līgums) un vienojās par preču izgatavošanu un piegādi 35 dienu 

laikā no avansa maksājuma saņemšanas dienas. Avansa maksājumu 350,00 EUR apmērā 

patērētājs samaksāja komersantam 2019.gada 5.jūlijā. Tā kā preces netika piegādātas termiņā, 

par kuru puses bija vienošanās, 2019.gada 19.decemrī patērētājs vērsās pie komersanta ar 

rakstveida pretenziju un informēja par atkāpšanos no Līguma. Naudas atmaksa netika veikta. 

Komersants viedokli par lietas apstākļiem nav sniedzis. 

Komisija, izvērtējot lietā esošos materiālus, secina, ka saskaņā ar Līguma 

3.1.apakšpunktu komersantam preces bija jāsaražo un jāpiegādā 35 dienu laikā, tātad līdz 

2020.gada 9.augustam, bet preces piegādātas netika. Tāpat Komisija secina, ka preces netika 

piegādātas arī laika posmā no 2020.gada 9.augusta līdz 2019.gada 19.decembrim, kad 

patērētājs nosūtīja komersantam iesniegumu par atteikšanos no Līguma. 

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (turpmāk – PTAL) 30.panta otro daļu, 

ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nav izpildījis pienākumu piegādāt preci noteiktajā 

termiņā, par kuru ir bijusi vienošanās ar patērētāju, vai šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, 

patērētājs pieprasa, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs piegādā preci apstākļiem atbilstošā 

papildu termiņā. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs papildu termiņā preci nepiegādā, 

patērētājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma.  

PTAL 30.panta septītajā daļā noteikts, ka, ja patērētājs vienpusēji atkāpjas no līguma 

saskaņā ar šajā pantā noteikto, pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās atmaksā patērētājam visas 

saskaņā ar līgumu patērētāja samaksātās naudas summas.  

Komisija secina, ka, tā kā komersants nepiegādāja patērētāja pasūtītās preces Līgumā 

noteiktajā termiņā, kā arī papildu termiņā līdz 2019.gada 19.decembrim, patērētājam ir tiesības 

atkāpties no noslēgtā līguma un nekavējoties atgūt par precēm samaksāto naudu pilnā apmērā. 
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 Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija, pamatojoties uz PTAL 26.3 panta pirmo daļu, 

26.4 panta pirmo un otro daļu, 26.11 panta pirmo daļu, 26.12 panta pirmo daļu, 30.panta otro un 

septīto daļu,  

 

nolemj 

 

apmierināt patērētāja prasību pret IK “Davids”. 

 

IK “Davids” atmaksāt patērētājam 350,00 EUR. 

 

Komisijas lēmums ir labprātīgi izpildāms 30 dienu laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Komisijas lēmumam ir ieteikuma raksturs, un tas nav apstrīdams vai pārsūdzams. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja Maija Vētra 

 


