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Lēmums
par preču un pakalpojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām
Rīgā
2008.gada 2.decembrī

Nr.10-pap

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) amatpersonas
2008.gada 16.septembrī saskaņā ar PTAC 2008.gada tirgus uzraudzības
programmu šķiltavu projekta ietvaros, veica pārbaudi SIA „RAKSENA”
piederošajā kioskā „Dzelzceļa tunelis” Nr.44, kas atrodas Dzelzceļa tunelī,
Gogoļa ielā, Rīgā, kuras rezultātā tika sastādīts akts Nr.EO3-RIG-1471.
Pārbaudes laikā ir konstatēts, ka realizācijā atrodas gāzes šķiltavas ar zīmolu
„KELE”, uz šķiltavu sānu malas uzraksts „SPORT”, degvielas tvertnes daļā
mirgo gaismiņa, bez EAN koda norādes, nav iepakojuma kastītes, pārdošanas
cena Ls 0,50 (turpmāk – Šķiltavas), atlikumā 3 gab.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumu Nr.632
„Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums” (turpmāk – olikums) 6.7.
apakšpunktu Šķiltavu realizācija tika apturēta līdz lēmuma pieņemšanai, jo
Šķiltavas ir jaunrades šķiltavas, kuras pamatojoties uz Ministru kabineta
2006.gada 21.novembra noteikumu Nr.942 „Noteikumi par būtiskajām prasībām
šķiltavām un to uzraudzības kārtību” (turpmāk – oteikumi) 4. un 5.punktu ir
aizliegts laist tirgū, jo tās ir bērniem pievilcīgas, ar mirgojošu gaismiņu.
Šķiltavas (3 gab.) nodotas atbildīgā glabāšanā SIA „RAKSENA” valdes
loceklei Natālijai Rakevičai.

Redakcijas datums: 01.07.2008.
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Pārbaudes brīdī par Šķiltavu saņemšanu uzrādīta 2008.gada 15.janvāra
pavadzīme Nr. ACO 651733, preču izsniedzējs SIA „TRANSKO”, Reģ.Nr.
40003326112, juridiskā adrese: Maskavas iela 344, Rīga. Pavadzīmes ierakstā
Nr.5 norādīts – art. 7998, Šķiltavas ar lukturīti Dancer 3602206, svītru kods:
4014663050575, 50 gab.
Ņemot vērā SIA „RAKSENA” uzrādīto pavadzīmi par Šķiltavu
saņemšanu no SIA „TRANSKO”, PTAC saskaņā ar Preču un pakalpojumu
drošuma likuma 12.panta otrās daļas 2.punktu, olikuma 6.3.apakšpunktu un
oteikumu 7.,9. un 13.punktu 2008.gada 22.septembra vēstulē Nr.22-02/7720 un
atkārtoti 2008.gada 13.oktobra vēstulē Nr.22-02/8273 pieprasīja SIA
„TRANSKO” iesniegt dokumentus par Šķiltavu iegādi.
PTAC 2008.gada 16.oktobrī saņēma SIA „TRANSKO” 2008.gada
14.oktobra atbildes vēstuli Nr.681 ar informāciju, ka SIA „TRANSKO”
šķiltavas ar zīmolu „KELE” nekad nav izplatījis Latvijas Republikā, pievienojot
vēstulei šķiltavu ar lukturīti „Dancer” 2007.gada 12.decembra iegādes
dokumenta Nr.AR2007020484 kopiju, no kuras izriet, ka pavadzīmē Nr.ACO
651733 norādītajām šķiltavām „Šķiltavas ar lukturīti Dancer” 3602206 ir zīmols
„ATOMIC”.
PTAC 2008.gada 17.oktobrī atkārtoti vēstulē Nr.22-02/8401 pieprasīja
SIA „RAKSENA” sniegt informāciju par Šķiltavu iegādi, vienlaicīgi brīdinot, ka
maldinošas informācijas sniegšanas gadījumā PTAC vērsīsies Valsts ieņēmumu
dienestā, lai pārbaudītu informāciju un ziņu patiesumu.
2008.gada 24.oktobrī PTAC saņēma SIA „RAKSENA” 2008.gada
21.oktobra atbildes vēstuli, kur norādīts, ka Šķiltavas saņemtas no SIA
„TRANSKO” ar preču pavadzīmi ACO 651733. Šajā vēstulē norādīts, ka SIA
„RAKSENA” direktore N.Rakeviča pirms preces pieņemšanas salīdzinājusi
uzrādīto šķiltavu skaitu pavadzīmē un uz kastītes norādīto skaitu, kas neatšķīrās
no pavadzīmē norādītā. N.Rakeviča norāda arī to, ka nav pievērsusi būtisku
uzmanību visām niansēm un nav atplēsusi aizlīmēto kastīti, lai pārliecinātos vai
visas 50 kastītē esošās šķiltavas ir tās, kas tika minētas pavadzīmē, tādējādi
pieļauj iespēju, ka kastītē atradās dažas cita zīmola šķiltavas, bet viņa šo
atšķirību nebija pamanījusi līdz brīdim, kad tika veikta pārbaude.
Preču un pakalpojumu drošuma likuma 5.panta pirmās daļas 3.un
4.punkts nosaka, ka droša prece ir jebkura prece, kas normālos vai paredzamos
lietošanas apstākļos, arī paredzamajā lietošanas laikā un - attiecīgā gadījumā pakalpojuma sastāvā, ievērojot uzstādīšanas un uzturēšanas prasības, nerada
risku vai rada tādu minimālu ar preces lietošanu saistītu risku, kurš uzskatāms
par pieļaujamu un atbilst augstam drošuma, cilvēka dzīvības, veselības un
personas mantas, kā arī vides aizsardzības līmenim, ņemot vērā preces izskatu,
noformējumu, marķējumu, brīdinājumus, lietošanas instrukcijas, likvidēšanas
pamācības un citu ražotāja sniegto informāciju, kā arī, vai ir kādas kategorijas
personas, it īpaši bērni un gados veci cilvēki, kas, lietojot preci, var tikt
apdraudētas.
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Saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likuma 4.panta pirmo daļu
ražotāja pienākums ir ražot un laist apgrozībā tikai drošu, cilvēka dzīvībai,
veselībai un personas mantai, kā arī videi nekaitīgu preci. Ražotājs ir atbildīgs
par apgrozībā laistās preces drošumu. Savukārt Preču un pakalpojumu drošuma
likuma 8.panta piektā daļa nosaka, ka izplatītāja pienākums ir rīkoties ar
pienācīgu rūpību, lai sekmētu preču atbilstību vispārīgajām drošuma prasībām.
Izplatītājs nedrīkst pārdot, piegādāt vai citādi izplatīt preces, ja viņš var secināt
vai viņam ir jāsecina, ka tās neatbilst drošuma prasībām, kā arī preces, par kuru
drošumu viņam 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.
oteikumu 4.punkts nosaka, ka: „Jaunrades šķiltavas ir manuāla, ar
degvielu darbināma, liesmu radoša ierīce, kas kādā veidā atgādina citu
priekšmetu, ko parasti atzīst par bērniem pievilcīgu vai paredzētu lietošanai
bērniem, un kas var radīt draudus, ja bērni šīs šķiltavas izmanto nepiemēroti.
Jaunrades šķiltavu forma var atgādināt, piemēram, multiplikācijas filmu
personāžus, rotaļlietas, šaujamieročus, pulksteņus, telefonus, mūzikas
instrumentus, transportlīdzekļus, cilvēka ķermeni vai cilvēka ķermeņa daļas,
dzīvniekus, pārtiku vai dzērienus, tām var būt izklaides funkcijas (melodiju
atskaņošana, mirgošana, kustīgas daļas)”. PTAC uzsver, ka Šķiltavas tiek
aptvertas ar iepriekšminēto jaunrades šķiltavu definīciju, jo satur bērniem
pievilcīgu izklaides elementu, proti, šķiltavu aizdedzināšanas laikā tās mirgo ar
dažādu krāsu gaismu. Savukārt, oteikumu 5.punkts paredz, ka: „Ir aizliegts
laist tirgū jaunrades šķiltavas”.
Izvērtējot visus lietā esošos materiālus un saskaņā ar Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma 25.panta ceturtās daļas 1.punktu, 25.panta septīto daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumu Nr.632 „Patērētāju tiesību
aizsardzības centra nolikums” 6.8.apakšpunktu, Ministru kabineta 2006.gada
21.novembra noteikumu Nr.942 „oteikumi par būtiskajām prasībām šķiltavām
un to uzraudzības kārtību” 4., 5. un 13.punktu, Preču un pakalpojumu drošuma
likuma 5.panta pirmās daļas 3.un 4.punktu, 8.panta piekto daļu, 13.panta ceturtās
daļas 1.punktu, kā arī Administratīvā procesa likuma 9.pantu, 65.panta otro daļu
un 66.panta pirmo daļu PTAC nolemj aizliegt SIA „RAKSENA” turpmāku
gāzes šķiltavu, zīmols „KELE”, uz šķiltavu sānu malas uzraksts „SPORT”,
degvielas tvertnes daļā mirgo gaismiņa, pārdošanas cena Ls 0,50, tirdzniecību
Latvijā.
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Saskaņā ar Preču un pakalpojumu drošuma likuma 14.panta pirmo un otro
daļu šis lēmums ir spēkā no tā pieņemšanas brīža un lēmuma pārsūdzēšana
neaptur tā izpildi. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.panta otro
daļu, 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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