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

Komisijas priekšsēdētāja M.Vētra  

Komisijas locekļi A.Vanags kā patērētāju interešu pārstāvis un A.Saltikova kā 

komersantu interešu pārstāve 

izskatīja rakstveida procesā strīdu starp patērētāju un SIA “Datori un Co” (turpmāk – 

sabiedrība) saistībā ar iegādātu gāzes plīti un atteikuma tiesību izmantošanu. 

No lietas materiāliem izriet, ka 2022.gada 25.februārī patērētāja pasūtīja gāzes plīti 

sabiedrības interneta veikalā www.ifix.lv, samaksājot par gāzes plīti un tās piegādi 150,00 

EUR. 2022.gada 1.martā patērētāja saņēma gāzes plīti. Konstatējot, ka gāzes plīts nav 

piemērota patērētājas paredzētajiem mērķiem, patērētāja 2022.gada 9.martā paziņoja 

sabiedrībai par atteikuma tiesību izmantošanu, nosūtot vēstuli pa pastu uz sabiedrības juridisko  

adresi. Savukārt gāzes plīti patērētāja sabiedrībai nosūtīja ar kurjerservisu 2022.gada 22.martā. 

Sabiedrība neatmaksāja patērētājai par gāzes plīti un tās piegādi samaksāto naudas summu. 

Atbildot uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra pieprasījumu sniegt skaidrojumu par 

patērētājas iesniegumā minēto, sabiedrība norādīja, ka patērētāja atgrieza gāzes plīti ar 

bojājumiem (līdz tam atsūtot fotogrāfijas un uzrakstot sabiedrībai, ka prece tika atvērta un 

precei tika radīti bojājumi atvēršanas laikā), tāpēc sabiedrībai bija nepieciešams laiks gāzes plīts 

bojājumu novērtēšanai. Pēc bojājumu novērtēšanas sabiedrība veiks naudas atmaksu tuvāko 

divu mēnešu laikā.  

Sabiedrība nav iesniegusi pierādījumus, kas apliecina tās apgalvojumus par gāzes plīts 

bojājumiem, kā arī līdz šim nav atmaksājusi patērētājai naudu. 

Komisija, izvērtējot lietas materiālus, secina, ka sabiedrības viedoklis par sabiedrības 

tiesībām aizturēt naudas atmaksu patērētājai nav pamatots. Saskaņā ar Patērētāju tiesību 

aizsardzības likuma (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022.gada 14.martam, turpmāk – PTAL) 

12.panta pirmo daļu patērētājs var noteiktā termiņā izmantot atteikuma tiesības un, nesniedzot 

nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma un līguma, kas noslēgts ārpus pastāvīgās 

saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas. PTAL 12.panta ceturtajā daļā noteikts, ka 

atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā 

izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no distances līguma 
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vai līguma, kas noslēgts ārpus saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas, vai no saistībām 

noslēgt šādus līgumus, ja piedāvājumu izteicis patērētājs. 

Komisija vērš uzmanību, ka lietā nav strīda par to, ka patērētāja paziņojumu par 

atteikšanos no gāzes plīts ir nosūtījusi sabiedrībai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, 

tādējādi līgums starp patērētāju un sabiedrību uzskatāms par izbeigtu. 

PTAL 12.panta piektajā daļā noteikts patērētāja pienākums nosūtīt preci pārdevējam 14 

dienu laikā pēc paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas. Komisija norāda, 

ka patērētāja ir nogādājusi gāzes plīti sabiedrībai 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma 

tiesību izmantošanu. Komisija vērš uzmanību, ka PTAL 12.panta astotā daļā paredz pārdevējam 

tiesības aizturēt naudas atmaksu līdz brīdim, kad pārdevējs saņēmis preci vai patērētājs 

iesniedzis pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura 

darbība ir veikta agrāk. PTAL neparedz pārdevējam tiesības aizturēt naudas atmaksu tāpēc, ka 

pārdevējs novērtē iespējamos precei nodarītos bojājumus.  

Komisija uzsver, ka patērētājs nezaudē atteikuma tiesības arī tad, ja ir sabojājis preci. 

No Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 25.oktobra Direktīvas 2011/83/ES par 

patērētāju tiesībām, 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 97/7/22/EK, preambulas 47.apsvēruma izriet, ka arī tad, ja 

patērētājs ir lietojis preci vairāk, nekā būtu nepieciešams, lai noskaidrotu preces veidu, īpašības 

un darbību, patērētājam nebūtu jāzaudē atteikuma tiesības, bet būtu jāatbild par šo preču 

vērtības jebkādu mazināšanos. Tāpēc, ja sabiedrība uzskata, ka patērētāja ir radījusi sabiedrībai 

zaudējumus, sabiedrībai ir tiesības celt prasību tiesā par zaudējumu atlīdzināšanu. Vienlaikus, 

ņemot vērā, ka sabiedrība nav sniegusi pierādījumus tam, ka patērētāja ir sabojājusi gāzes plīti, 

Komisija norāda, ka sabiedrības apgalvojums par patērētājas atbildību ir vērtējams kritiski. 

Komisija norāda, ka saskaņā ar PTAL 12.panta sesto daļu pārdevējs bez nepamatotas 

kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar šā panta otro daļu saņēmis 

informāciju par patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksā patērētājam viņa samaksāto 

naudas summu, tajā skaitā patērētāja samaksātos piegādes izdevumus. Pārdevējs minēto naudas 

summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs, 

izņemot gadījumus, kad patērētājs skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un patērētājam 

par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā. 

Izvērtējot kopsakarā lietā esošos materiālus un atbilstošo tiesisko regulējumu, Komisija 

secina, ka patērētājas prasība ir pamatota un apmierināma. No lietas materiāliem izriet, ka 

patērētāja par gāzes plīti un tās piegādi ir samaksājusi 150,00 EUR, līdz ar to sabiedrībai 

jāatmaksā patērētājai minētā summa.  

 

Ievērojot minēto, Komisija, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 

12.panta pirmo, ceturto, piekto un sesto daļu, 26.3 panta pirmo daļu, 26.4 panta pirmo un otro 

daļu, 26.11 panta pirmo daļu, 26.12 panta pirmo daļu,  

                                                       

nolemj: 

 

apmierināt patērētājas prasību pret SIA "Datori un Co". SIA "Datori un Co" atmaksāt 

patērētājai 150,00 EUR. 

 

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.12 panta piekto daļu Komisijas lēmumam 

ir ieteikuma raksturs un tas nav apstrīdams vai pārsūdzams. 

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 26.12 panta septīto daļu Komisijas lēmums ir 

labprātīgi izpildāms 30 dienu laikā no tā spēkā stāšanās datuma. 

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                         M.Vētra  

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2011/83?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1993/13?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/99/44?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1985/577?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/207/22?locale=LV

