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

Komisijas priekšsēdētāja A.Biksiniece  

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

 komersantu interešu pārstāve 

izskatīja rakstveida procesā strīdu starp patērētāju un SIA “ZINVA” par iegādātu siltumnīcu.  

No lietas materiāliem izriet, ka 2022.gada 26.janvārī patērētājs iegādājās siltumnīcu, 

samaksājot 175,00 EUR. Patērētājs norāda, ka siltumnīcu uzstādīja aprīlī, ievērojot lietošanas 

instrukcijā norādīto. 2022.gada 20.maijā patērētājs konstatēja, ka siltumnīca ir sagāzusies, daļa 

no siltumnīcas alumīnija karkasa saliekusies un detaļas izdūrušās cauri plēvei. Patērētājs 

nogādāja deformēto siltumnīcu sabiedrībai, kura 2022.gada 10.jūnijā sniedza atbildi uz 

patērētāja prasību, ka šis nav garantijas gadījums. 

Atbildot uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra pieprasījumu sniegt skaidrojumu par 

patērētāja iesniegumā minēto, sabiedrība norādīja, ka siltumnīca sagāzās, jo Latvijā notika 

dabas stihija. Sabiedrība norāda, ka dabas stihijas postījumu bojājumi nav ne ražotāja, ne 

pārdevēja vaina.  

Iesniegumā Komisijai patērētājs norāda, ka prasa mainīt siltumnīcu vai atmaksāt naudu 

par to.  

Savukārt sabiedrība, sniedzot Komisijai skaidrojumu par strīdu ar patērētāju, norāda, ka 

tās viedoklis nav mainījies. Sabiedrība uzskata, ka tai nav jāpierāda Latvijas Republikā 

notiekošie ģeoloģijas un meteoroloģijas apstākļi. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības 

likuma (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2022.gada 14.martam, turpmāk – PTAL) 13.panta pirmo 

daļu sabiedrības pienākums ir nodrošināt preces atbilstību līguma noteikumiem, ko sabiedrība 

arī nodrošināja konkrētajā gadījumā. Sabiedrība atkārtoti norāda, ka siltumnīca sagāzās, jo 

Latvijā notika dabas stihija - vētra, kuras dēļ mājām rāva nost jumtus, lidoja batuti, mājiņas un 

arī siltumnīcas, par šo vētru rakstīja Delfos un rādīja televīzijā. Sabiedrība skaidrojumā 

ievietojusi saites uz interneta vietnēm, kurās sniegta informācija par vētras brīdinājumiem un 

to rezultātu, kas notika šī gada pavasarī: 

1) https://www.delfi.lv/video/zinas/vetra-riga-noravusi-plakatu.d?id=54186574; 

2) https://www.delfi.lv/campus/raksti/gravitacija-uzvareja-vetra-junisa-nogaz-

slavenas-nutona-abeles-klonu?id=54081582; 

https://www.delfi.lv/video/zinas/vetra-riga-noravusi-plakatu.d?id=54186574
https://www.delfi.lv/campus/raksti/gravitacija-uzvareja-vetra-junisa-nogaz-slavenas-nutona-abeles-klonu?id=54081582
https://www.delfi.lv/campus/raksti/gravitacija-uzvareja-vetra-junisa-nogaz-slavenas-nutona-abeles-klonu?id=54081582
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3) https://www.tvnet.lv/7486422/veja-del-rigas-lidosta-ielidojosie-reisi-var-

kaveties-vai-ir-novirziti; 

4) https://www.tvnet.lv/7486606/saistiba-ar-stipra-veja-raditajiem-postijumiem-

glabeji-devusies-363-izsaukumos; 

5) Informācija par stipra vēja klasifikāciju - http://joxi.ru/brRGBDLc86kORm.jpg 

Avots  - https://bridinajumi.meteo.lv/doc/Apraksts_par_bridinajumu_sistem_LV-

LV.pdf. 

Komisija vērš uzmanību, ka no PTAL 13.panta pirmās un trešās daļas izriet pārdevēja 

pienākums pierādīt, ka prece iegādes brīdī atbilda līguma noteikumiem, ja preces defekts 

atklājās sešu mēnešu laikā no tās iegādes dienas. Proti, pārdevējam ir jāpierāda, ka iegādes 

dienā precei nebija ražošanas defektu (tai skaitā slēptu defektu).  Ņemot vērā minēto, Komisija 

izvērtēs sabiedrības sniegtos skaidrojumus un pierādījumus, ar kuriem sabiedrība pamato savu 

viedokli. 

Komisija konstatē, ka sabiedrība kā siltumnīcas sagāšanās cēloni norāda vētras, kas 

notikušas Latvijā 2022.gada pavasarī. Vienlaikus Komisija konstatē, ka sabiedrības norādītajās 

interneta vietnēs ir informācija par vētrām Latvijā 2022.gada februārī un martā, nevis aprīlī, 

kad saskaņā ar patērētāja iesniegumu tika uzstādīta siltumnīca, vai maijā, kad siltumnīca 

sagāzās. Sabiedrība nav iesniegusi pierādījumus tam, ka 2022.gada maijā, Ogres novadā, kur 

atradās siltumnīca, būtu konstatētas vētras  vai citas dabas stihijas.  

Komisija vērš uzmanību, ka sabiedrība nav iesniegusi arī cita veida pamatojumu, kāpēc 

siltumnīca sagāzās, ja tai nebija ražošanas defektu.  

Ņemot vērā minēto, Komisija atzīst, ka sabiedrība nav sniegusi pierādījumus tam, ka 

siltumnīcai nebija ražošanas defektu un siltumnīca atbilda līguma noteikumiem. Līdz ar to 

Komisija atzīst, ka patērētāja iegādātā siltumnīca neatbilda līguma noteikumiem.  

Saskaņā ar PTAL 28.panta otro daļu gadījumā, kad ir iegādāta līguma noteikumiem 

neatbilstoša prece, vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs 

bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci 

pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas 

nav iespējams vai ir nesamērīgi. 

Savukārt saskaņā ar PTAL 28.panta piekto daļu patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai 

pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā 

par preci samaksāto naudas summu, ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs saprātīgā termiņā 

nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma 

noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības patērētājam. 

Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot patērētājam par preci samaksāto naudas 

summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko patērētājs guvis, lietojot preci, 

un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās. 

Ievērojot to, ka siltumnīca ir prece, kuru izmanto sezonāli, un to, ka 2022. gada sezonā 

siltumnīcas izmantošana tai paredzētajam mērķim bija neiespējama, Komisija secina, ka 

patērētājam tika radītas būtiskas neērtības. Līdz ar to ir piemērojama PTAL 28.panta piektā daļa 

un patērētājam ir tiesības uz naudas atmaksu par siltumnīcu. Materiālos ir atrodama čeka kopija, 

kas apliecina, ka patērētājs par siltumnīcu ir samaksājis 175,00 EUR, līdz ar to patērētājam ir 

tiesības uz minētās summas atmaksu.  

Ņemot vērā minēto, Komisija, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 

13.panta pirmo un trešo daļu, 26.3 panta pirmo daļu, 26.4 panta pirmo un otro daļu, 26.11 panta 

pirmo daļu, 26.12 panta pirmo daļu un 28.panta piekto daļu,  

                                                      nolemj: 

 

apmierināt patērētāja prasību pret SIA “ZINVA” par naudas atmaksu par līguma 

noteikumiem neatbilstošu siltumnīcu. SIA “ZINVA” atmaksāt patērētājam 175,00 EUR. 

 

https://www.tvnet.lv/7486422/veja-del-rigas-lidosta-ielidojosie-reisi-var-kaveties-vai-ir-novirziti
https://www.tvnet.lv/7486422/veja-del-rigas-lidosta-ielidojosie-reisi-var-kaveties-vai-ir-novirziti
http://joxi.ru/brRGBDLc86kORm.jpg
https://bridinajumi.meteo.lv/doc/Apraksts_par_bridinajumu_sistem_LV-LV.pdf
https://bridinajumi.meteo.lv/doc/Apraksts_par_bridinajumu_sistem_LV-LV.pdf
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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.  

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

Komisijas priekšsēdētāja                         A.Biksiniece  


