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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 SIA “HD-Group” (turpmāk – sabiedrība) 

par pasūtītu, bet nepiegādātu preci, kā arī par naudas summas 46,46 EUR neatmaksāšanu. 

 No lietas materiāliem izriet, ka Čehijas patērētājs 2021.gada 22.janvārī sabiedrības 

internetveikalā www.homdec.lv pasūtīja lampu (turpmāk – prece) un sabiedrība apņēmās to 

piegādāt, tomēr prece netika piegādāta un uz iesnieguma Komisijai iesniegšanas brīdi 

samaksātā naudas summas patērētājam netika atmaksāta. 

Iesniedzot iesniegumu Komisijai, patērētājs ir izvirzījis prasību par preci samaksātās 

naudas summas atmaksu 46,46 EUR apmērā. 

Komisija norāda, ka sabiedrības skaidrojums strīdā nav saņemts, savukārt no lietas 

materiāliem izriet, ka starp patērētāju un sabiedrību nav strīda par to, ka prece ir pasūtīta, 

pasūtījums apmaksāts un nav piegādāts, bet ir strīds par naudas summas 46,46 EUR apmērā 

neatmaksāšanu. 

Komisija informē, ka sabiedrības internetveikals www.homdec.lv  ir aktīvs, bet tajā nav 

norādīta informācija par pirkšanas nosacījumiem un cita patērētājam svarīga informācija. 

Komisija secina, ka sabiedrības internetveikals www.homdec.lv ir pieejams vairākās valodās 

un preču piegāde tiek nodrošināta visā Eiropas Savienībā.  

Komisija secina, ka konkrētajā gadījumā sabiedrības darbība ir bijusi vērsta uz 

patērētājiem visā Eiropas Savienībā. Ņemot vērā to, ka Čehija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, 

tad uz to attiecas arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/83/ES (2011.gada 

25.oktobris) par patērētāju tiesībām un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK un atceļ Padomes Direktīvu 85/577/EEK un 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/7/EK Dokuments attiecas uz EEZ (turpmāk – 

Direktīva) noteikumi. 

Komisija paskaidro, ka saskaņā ar Direktīvas 18.panta 1. punktu, ja puses nav 

vienojušās citādi par piegādes laiku, tirgotājs piegādā preces, nododot tās patērētāja fiziskā 

valdījumā vai kontrolē bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc līguma 
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noslēgšanas. Saskaņā ar Direktīvas 2.punktu, ja tirgotājs nav izpildījis pienākumu piegādāt 

preces laikā, par ko ir panākta vienošanās ar patērētāju, vai termiņā, kas noteikts 1. punktā, 

patērētājs prasa, lai tirgotājs veiktu piegādi apstākļiem atbilstīgā papildu termiņā. Ja tirgotājs 

šajā papildu termiņā preces nepiegādā, patērētājs ir tiesīgs līgumu lauzt.[..] Savukārt saskaņā ar 

Direktīvas 3.punktu, līguma laušanas gadījumā tirgotājs bez nepamatotas kavēšanās atmaksā 

visas saskaņā ar līgumu samaksātās summas. 

Vienlaikus Komisija norāda, ka saskaņā ar 2008.gada 17.jūnija Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulas (EK) Nr.593/2008 par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām 

(Roma I) (turpmāk – Regula) 6.pantu, neskarot 5. un 7.pantu, līgumu, ko fiziska persona 

mērķiem, kurus var uzskatīt par nesaistītiem ar viņas arodu vai profesiju, (“patērētājs”) 

noslēgusi ar citu personu, kas darbojas, īstenojot savu arodu vai profesiju, (“uzņēmējs”) 

reglamentē tās valsts tiesību akti, kurā ir patērētāja pastāvīgā mītnesvieta, ja uzņēmējs: 

a) savu komercdarbību vai profesionālo darbību veic valstī, kurā ir patērētāja pastāvīgā 

mītnesvieta; vai 

b) kā citādi vērš šādu darbību uz minēto valsti vai vairākām valstīm, tostarp minēto 

valsti, un ja līgums attiecas uz šādu darbību jomu. 

Tā kā strīds ir starp Čehijas patērētāju un Latvijā reģistrētu sabiedrību, un sabiedrības 

komercdarbība vērsta arī Čehiju, kurā ir patērētāja pastāvīgā mītnesvieta, tad saskaņā ar Regulu 

Komisija ņēma vērā arī Čehijas tiesisko regulējumu. 

Komisija informē, ka Eiropas Patērētāju centrs Čehijā ir sniedzis informāciju Komisijai, 

ka saskaņā ar Čehijas Civilkodeksa 1977.pantu ja puse pēc savas saistības nepildīšanas būtiski 

pārkāpj savu līgumisko pienākumu, otra puse var atteikties no līguma, ja tā pēc tam, kad ir 

uzzinājusi par saistību neizpildi, par to attiecīgi paziņo pusei, kas nepilda savus pienākumus. 

Civilkodeksa 1978.panta 1.punkts nosaka, ka ja kādas puses saistību neizpilde ir nebūtisks 

līguma saistību pārkāpums, otra puse var atteikties no līguma, ja puse, kas nepilda saistības, 

nepilda savu pienākumu pat saprātīgā papildu termiņā, ko tieši vai netieši nodrošina otra puse. 

Savukārt Civilkodeksa 1978.panta 2.punkts paredz, ka ja kreditors paziņo parādniekam, ka 

piešķir viņam papildu termiņu, lai to varētu izpildīt, un ka tā pagarinājums netiks noteikts, tiek 

pieņemts, ka kreditors ir izstājies no līguma, beidzoties papildu termiņam, kurā parādnieks 

neveic savu darbību. 

Komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus kopsakarā ar spēkā esošo normatīvo 

regulējumu, norāda, ka patērētājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma un pieprasīt, lai 

sabiedrība atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu 46,46 EUR apmērā.    

            Komisija, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz PTAL 26.3 panta pirmo daļu, 

26.4 panta pirmo un otro daļu, 26.11 panta pirmo daļu, 26.12 panta pirmo, piekto un septīto daļu, 

Direktīvas 1., 2. un 3.punktu, Čehijas Civilkodeksa 1978.panta 2.punktu 

 

nolemj:  

 

apmierināt patērētāja prasību; 

SIA “HD-Group” atmaksāt patērētājam samaksāto naudas summu 46,46 EUR apmērā. 

 

 

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 

 


