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Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) amatpersonas saskaĦā
ar kontroles programmu 2007.gada 14.aprīlī veica pārbaudi SIA “BABY-VEST
BALTIC” Reă.Nr. 40003717081, juridiskā adrese: Biėernieku iela 1, Rīga, bērnu
preču veikalā “Baby Vest”, Ilūkstes ielā 48-13, Rīgā. Pārbaudes laikā tika sastādīts
pārbaudes akts Nr.E03-RIG-319 (turpmāk – Pārbaudes akts 319), kurā konstatēts, ka
pārdošanā atrodas bērnu preces:
1) bērnu pārtinamais galdiĦš komplektā ar vannu, zīmols CAM IL MONDO
DEL BAMBINO, modelis “Jackie”, artikuls C603 002, 1 gab., cena Ls 59,73 (turpmāk
– Prece 1),
2) bērnu pārtinamais galdiĦš komplektā ar vannu, zīmols CAM IL MONDO
DEL BAMBINO, artikuls C204 ISEO PLUS, 1 gab., cena Ls 52,06 (turpmāk - Prece
2).
[1] Pārbaudes aktā 319 norādīts, ka Prece 1 atbilst ātrās apmaiĦas sistēmas
RAPEX ziĦojumam RX – 849 (0479/06) par to, ka lietojot bērnu pārtinamo galdiĦu
komplektācijā ar vannu pastāv iekšējo un ārējo savainojumu risks, bet lietojot
pārtinamo galdiĦu bez vannas pastāv sabrukšanas risks. Vizuāli un funkcionāli
novērtējot Preci 1, Pārbaudes aktā 319 konstatēts, ka bērnu pārtinamā galdiĦa
lietošana bez vannas ir riskanta, jo galdiĦa kāju konstrukcija ir nestabila un fiksējošais
Redakcijas datums: 02.04.2007.

2

elements – siksniĦa ar podziĦu, nevar nodrošināt galdiĦa stabilitāti, līdz ar to pastāvot
ierīces sabrukšanas riskam.
Pārbaudes aktā 319 norādīts, ka Prece 2 atbilst ātrās apmaiĦas sistēmas
RAPEX ziĦojumam RX – 850 (0475/06) par to, ka bērnu pārtinamais galdiĦš ar vannu
var radīt savainojumus bērnam, iespiežot rokas vai kājas. Vizuāli un funkcionāli
novērtējot Preci 2, Pārbaudes aktā 319 konstatēts, ka atlokot pārtinamo virsmu, starp
vannas malu un pārtinamās virsmas apakšu veidojas elastīga sprauga, no 2 cm līdz
aptuveni 4,5 cm platumā, kurā bērns var saspiest rokas vai kājas.
Preces 1 un Preces 2 marėējumā kā ražotājs norādīts: CAM IL MONDO DEL
BAMBINO S.P.A., 24060 TELGATE, Italy, Via A.Noli Marenzi 10.
Pārbaudes laikā iesniegtas 2006.gada 27.decembra un 2007.gada 17.janvāra
pavadzīmes – rēėini Nr.1019 un Nr.2007051, kas apliecina, ka Prece 1 (2 gab.) un
Prece 2 (2 gab.) saĦemtas no AS “Greifto”, Pärnu mnt. 139C, 11317, Tallinn, Igaunijā.
Minēto pavaddokumentu kopijas pievienotas Pārbaudes aktam 319.
Pamatojoties uz Preču un pakalpojumu drošuma likuma 13.panta trešās daĜas
noteikumiem, Pārbaudes aktā 319 Preces 1 un Preces 2 realizācija apturēta līdz
lēmuma pieĦemšanai, preces nodotas atbildīgā glabāšanā pārdevējai V.SvētiĦai.
[2] PTAC amatpersonas 2007.gada 7.maijā veica pārbaudi SIA “BABY-VEST
BALTIC” Reă.Nr. 40003717081, juridiskā adrese: Biėernieku iela 1, Rīga, bērnu
preču veikalā “Baby Vest”, Ilūkstes ielā 48-13, Rīgā. Pārbaudes laikā tika sastādīts
pārbaudes akts Nr.E03-RIG-530 (turpmāk – Pārbaudes akts 530), kurā uz aizdomu
pamata, ka Prece 2 neatbilst drošuma prasībām, jo ir līdzīgs saĦemtajai atrās apmaiĦas
sistēmas RAPEX ziĦojumam RX – 850 (0475/06) par to, ka bērnu pārtinamais galdiĦš
ar vannu neatbilst standarta EN 12221 prasībām, izĦēma Preces 2 paraugus (2 gab.) un
nodeva Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LATVIJAS SERTIFIKĀCIJAS
CENTRS” (turpmāk- VSIA “LATSERT”) testēšanas laboratorijā ekspertīzes veikšanai
atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likuma 12.panta otrās daĜas 3.punktam,
Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumu Nr.632 “Patērētāju tiesību
aizsardzības centra nolikums” (turpmāk - Patērētāju tiesību aizsardzības centra
nolikums) 6.6. punktam un Ministru kabineta 2005.gada 1.februāra noteikumu Nr. 96
“Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saĦem paraugus, kā arī rīkojas
ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes” prasībām, lai noteiktu Preces 2
atbilstību Preču un pakalpojumu drošuma likuma un standartam EN 12221. Vienam
Preces 2 paraugam piešėirts identifikācijas kods Nr.E03-RIG-530, savukārt otrs
nodots atbildīgā glabāšanā pārdevējai V.SvētiĦai. Veikalā atlikumā minētā prece
netika konstatēta.
[3] 2007.gada 27.jūnijā PTAC saĦēma VSIA “LATSERT” atzinumu par zīdaiĦu
pārăērbšanas galdiĦa parauga atbilstību standarta LVS EN 12221 – 1:2001A prasībām.
VSIA “LATSERT” 2007.gada 25.jūnijā atzinumā par zīdaiĦu pārăērbšanas
galdiĦa parauga atbilstību Nr.E01-424 konstatēts, ka Preces 2 paraugs neatbilst LVS
EN 12221 – 1:2001A standarta:
1) 5.1.2.punkta prasībām, jo zīdaiĦu pārăērbšanās galdiĦš vannas režīmā ar
paceltu virsējo daĜu neiztur pārbaudi, testējot pēc LVS EN 12221 – 1:2001A
5.4.3.punkta – piekĜūšanas zonā 1 izveidojas atvērums, kas ir lielāks par 25 mm un
mazāks par 45 mm,
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2) 5.1.3.1.punkta prasībām, jo zīdaiĦu pārăērbšanas galdiĦš neiztur pārbaudi
testējot pēc LVS EN 12221 – 1:2001A 5.4.4.punkta – piekĜūšanas zonā 1 ir sprauga,
kas lielāka par 65 mm,
3) 8.c) punkta prasībām, jo zīdaiĦu pārăērbšanas galdiĦa marėējumā
brīdinājums nesakrīt ar standartā noteikto brīdinājuma formulējumu.
ZīdaiĦu pārăērbšanas galdiĦam pievienotā lietošanas instrukcija nav latviešu
valodā, un, ja minēto pārăērbšanas galdiĦu paredzēts piedāvāt pārdošanai Latvijas
tirgū, tad paraugs neatbilst LVS EN 12221 – 1:2001A standarta 7.punkta prasībām.
[4] SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daĜu, kas nosaka,
ka: “Lemjot par tāda administratīvā akta izdošanu, kurš varētu būt nelabvēlīgs
adresātam vai trešajai personai, iestāde noskaidro un izvērtē adresāta vai trešās
personas viedokli un argumentus šajā lietā”, kā arī Preču un pakalpojumu drošuma
likuma 10.panta pirmās daĜas, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (turpmāk –
PTAL) 25.panta ceturtās daĜas 1.punkta noteikumiem un Patērētāju tiesību
aizsardzības centra nolikuma 6.3.punktu, PTAC 2007.gada 25.jūlijā saĦēma SIA
“BABY-VEST BALTIC” paskaidrojuma vēstuli (pielikumā – 2004.gada 26.novembra
testēšanas pārskata Nr.E013257-C18 kopija). Savā paskaidrojuma vēstulē SIA
“BABY-VEST BALTIC” sniedz sekojošu informāciju:
1. Preces importētājs ir SIA “BABY-VEST BALTIC”, Reă.Nr. 40003717081,
Ilūkstes iela 48-13, veikals noliktava Biėernieku iela 1, LV-1039, Rīga,
2. SIA “BABY-VEST BALTIC” saĦēma divus ISEO PLUS C204 pārtinamos
galdus ar vannām no partnera Igaunijā AS “Greifto” 2007.gada 18.janvārī
un vairāk piegādes šai pozīcijai nav bijušas,
3. Prece netika realizēta. Viena noplombēta atrodas SIA “BABY-VEST
BALTIC” noliktavā, savukārt otra – PTAC,
4. Pēc lietas izskatīšanas plānots preci nosūtīt atpakaĜ piegādātājam AS
“Greifto”.
No SIA “BABY-VEST BALTIC” paskaidrojuma vēstulē apliecinātā un
pavaddokumentos norādītā izriet, ka Preces 1 un 2 ir saĦemtas no AS “Greifto”, Pärnu
mnt. 139C, 11317, Tallinn, Igaunija, līdz ar to SIA “BABY-VEST BALTIC” Preču un
pakalpojumu drošuma likuma 2.panta trešās daĜas noteikumu izpratnē uzskatāma par
Preces 1 un 2 izplatītāju Latvijas teritorijā.
[5] SaskaĦā ar Preču un pakalpojumu drošuma likuma 5.panta pirmās daĜas
4.punktu droša prece ir jebkura prece, kas normālos vai paredzamos lietošanas
apstākĜos, arī paredzamajā lietošanas laikā un, ievērojot uzstādīšanas un uzturēšanas
prasības, nerada risku vai rada tādu minimālu ar preces lietošanu saistītu risku, kurš
uzskatāms par pieĜaujamu un atbilst augstam drošuma, cilvēka dzīvības, veselības un
personas mantas, kā arī vides aizsardzības līmenim, Ħemot vērā arī to, vai ir kādas
kategorijas personas, it īpaši bērni, kas lietojot preci, var tikt apdraudētas.
[6] ĥemot vērā iepriekšminēto PTAC konstatē, ka SIA “BABY-VEST
BALTIC” piedāvājot Preces 1 un 2 patērētājiem Latvijas tirgū, nav ievērojusi Preču
un pakalpojumu drošuma likuma 8.panta piekto daĜu, kas nosaka: “Izplatītāja
pienākums ir rīkoties ar pienācīgu rūpību, lai sekmētu preču atbilstību vispārīgajām
drošuma prasībām. Izplatītājs nedrīkst pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt preces, ja
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viĦš var secināt vai viĦam ir jāsecina, ka tās neatbilst drošuma prasībām, kā arī
preces, par kuru drošumu viĦam nav pietiekamas informācijas. Izplatītāja pienākums
ir savas darbības ietvaros piedalīties preču drošuma pasākumu veikšanā, īpaši
informējot par iespējamiem riskiem, saglabājot un nodrošinot nepieciešamo
dokumentāciju preču izcelšanās izsekošanai, kā arī aktīvi sadarbojoties ar ražotājiem
un valsts uzraudzības un kontroles iestādēm darbībās, kas paredzētas, lai novērstu
apgrozībā laisto preču radīto risku”.
[7] Izvērtējot lietas apstākĜus un SIA “BABY-VEST BALTIC” iesniegtajā
paskaidrojumu vēstulē apliecināto, un saskaĦā ar Patērētāju tiesību aizsardzības
likuma 20.panta ceturto daĜu, 25.panta ceturtās daĜas 1.punktu, 25.panta septīto daĜu,
25.panta astotās daĜas 1.punktu un 25.panta desmito daĜu, Ministru kabineta 2006.gada
1.augusta noteikumu Nr. 632 “Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums” 4.1.,
6.8. un 6.10.punktu, Administratīvā procesa likuma 66.panta pirmo daĜu, Preču un
pakalpojumu drošuma likuma 8.panta piekto daĜu, 13.panta ceturtās daĜas 1.punktu un
piekto daĜu, PTAC nolemj aizliegt SIA “BABY-VEST BALTIC” turpmāko Preces 1
un 2 tirdzniecību Latvijā.
SaskaĦā ar Preču un pakalpojumu drošuma likuma 14.panta pirmo un otro daĜu
šis lēmums ir spēkā no tā pieĦemšanas brīža un lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā
izpildi. SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro daĜu, šis
administratīvais akts ir pārsūdzams Administratīvā rajona tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā,
viena mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas.
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