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Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) amatpersonas saskaĦā ar
kontroles programmu 2007.gada 8.jūnijā veica pārbaudi SIA “RIMI LATVIA”
Reă.Nr.40003053029, A.Deglava ielā 161, Rīgā, Hipermarketā “Valdemārs”, K.Valdemāra
ielā 112, Rīgā. Pārbaudes laikā tika sastādīts pārbaudes akts Nr.E03-RIG-724, kurā konstatēts,
ka pārdošanā atrodas individuālie aizsardzības līdzekĜi (turpmāk – IAL) - ceĜu un elkoĦu
aizsargu komplekti, bērnu un pieaugušo ėiveres:
1) ceĜu un elkoĦu aizsargi, modelis 60111, 133 gab., cena Ls 2,49 (turpmāk – Aizsargi 1),
2) ceĜu un elkoĦu aizsargi, modelis k-60303, 61 gab., cena Ls 3,99 (turpmāk – Aizsargi
2),
3) bērnu ėivere, modelis H06-02, 28 gab., cena Ls 3,49 (turpmāk – Ėivere 1),
4) pieaugušo ėivere, modelis H15-1, 19 gab., cena Ls 4,99 (turpmāk – Ėivere 2),
5) pieaugušo ėivere, modelis H01-1, 16 gab., cena Ls 4,99 (turpmāk – Ėivere 3).
Pārbaude veikta, lai noteiktu iepriekšminēto preču atbilstību Ministru kabineta 2003.gada
11.februāra noteikumu Nr.74 “Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekĜiem, to atbilstības
novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība” (turpmāk – Noteikumi) prasībām.
[1] Augstākminēto IAL marėējumā norādīts: ražotāja atrašanās vieta – Ėīna, ražotāja
nosaukums (firma) nav norādīts, savukārt kā importētājs norādīts - SIA “RIMI LATVIA”,
A.Deglava iela 161, Rīga. IAL Aizsargi 1 un Aizsargi 2 pieskaitāmi pie 1.kategorijas, savukārt
Ėivere 1, Ėivere 2 un Ėivere 3 pie 2.kategorijas, kā to nosaka Noteikumu 8.punkts. Pārbaudes
laikā pārbaudītie IAL nav marėēti ar CE atbilstības marėējumu, izĦemot Ėivere 2, veikala
atbildīgās amatpersonas nevar uzrādīt atbilstības deklarācijas, lietošanas un kopšanas
instrukcijas. Pamatojoties uz Preču un pakalpojumu drošuma likuma 13.panta trešās daĜas
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noteikumiem un Noteikumu 90.punktu, augstākminēto IAL, izĦemot Ėivere 2, tirdzniecība
aizliegta, preces nodotas atbildīgā glabāšanā veikala direktorei Ritai Kraulei. Pārbaudes aktam
Nr.E03-RIG-724 pievienotas iekšējās nozīmes pavadzīmju kopijas (28.03.2007.g. rēėins
Nr.29786, 28.04.2007.g. rēėins Nr.31145 un 02.05.2007.g. rēėins Nr.312845), kas apliecina
pārbaudīto preču saĦemšanu no SIA “RIMI LATVIA”, A.Deglava iela 161, Rīga.
[2] SaskaĦā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daĜu, kā arī Preču un
pakalpojumu drošuma likuma 10.panta pirmās daĜas, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
25.panta ceturtās daĜas 1.punkta noteikumiem un Patērētāju tiesību aizsardzības centra
nolikuma 6.3.punktu, PTAC pieprasīja un 2007.gada 15.jūnijā saĦēma SIA “RIMI LATVIA”
paskaidrojuma vēstuli Nr.06-01/01-205, kurai ir pievienota viena lietošanas un kopšanas
instrukcija valsts valodā precēm Ėivere 1, Ėivere 2 un Ėivere 3, GUANG WOODEN
INDUSTRIAL COMPANY LTD pavadzīmju kopijas un SIA “RIMI LATVIA” noliktavas
datorprogrammas izdrukas par minēto preču kustību. Skaidrojumā SIA “RIMI LATVIA”
sniedz sekojošu informāciju:
1.1. Līdz pilnīgai apstākĜu noskaidrošanai un radušās situācijas atrisināšanai SIA
“RIMI LATVIA” apturēja preču Aizsargi 1, Aizsargi 2, Ėivere 1 un Ėivere 3 tirdzniecību
visos tirdzniecības tīkla veikalos, kuros prece ir sortimentā;
1.2. Precei Ėivere 2 - “Pieaugušo ėivere” H15-1 (EAN kods 4750848010766, artikuls
695541), kuras tirdzniecību PTAC amatpersonas sava apmeklējuma laikā hipermarketā
“Valdemārs” neapturēja, tika pievienota iztrūkstoša lietošanas un kopšanas instrukcija. Arī
pārējos RIMI veikalos, kuros minētā prece ir sortimentā ir veikta minētā pārbaude un,
gadījumos, kad precei iztrūka iepriekšminētā informācija, tā tika pievienota;
1.3. Visu pārbaudes aktā Nr.E03-RIG-724 minēto preču piegādātājs ir Guang Wooden
Industrial Company LTD, juridiskā adrese: Nianpin District, Dalingshan Town, Dongguan,
Guangdong, Ėīna, faktiskā adrese: No.32, Begonia Road, New World Garden, Dongchen,
Dongguan, Guandong, Ėīna, Kompānijas reăistrācijas numurs: 35730549-000-06-05-1
(turpmāk – Piegādātājs). No Piegādātāja tika pieprasīts iesniegt preču atbilstības
deklarācijas;
1.4. Par SIA „RIMI LATVIA” preču daudzumu:
o Aizsargi 1 – saĦemti 5040 gab., faktiskais atlikums uz 12.06.2007. - 897 gab.,
nosūtīti uz UAB “RIMI Lietuva” un “RIMI Eesti food” veikaliem 2880 gab.,
bet realizēti 1260 gab.,
o Aizsargi 2 – saĦemti 2520 gab., faktiskais atlikums uz 12.06.2007. -855 gab.,
nosūtīti uz UAB “RIMI Lietuva” un “RIMI Eesti food” veikaliem 1320 gab.,
bet realizēti 345 gab.,
o Ėivere 1 – saĦemti 1260 gab., faktiskais atlikums uz 12.06.2007. -226 gab.,
nosūtīti uz UAB “RIMI Lietuva” un “RIMI Eesti food” veikaliem 660 gab., bet
realizēti 374 gab.,
o Ėivere 3 – saĦemti 690 gab., faktiskais atlikums uz 12.06.2007. - 216 gab.,
nosūtīti uz UAB “RIMI Lietuva” un “RIMI Eesti food” veikaliem 354 gab., bet
realizēti 120 gab.
[3] 2007.gada 29.jūnijā un 16.jūlijā PTAC saĦēma paskaidrojuma vēstules
papildinājumus Nr.06-01/01-252 un Nr.06-01/01-272 (ar pielikumiem – atbilstības
novērtēšanas dokumentu kopijām, Aizsargu 1 un 2 lietošanas instrukciju).
Papildinājumā ir norādīts, ka saskaĦā ar ražotāja Guang Wooden Industrial Company
LTD izsniegto atbilstības deklarāciju Nr. 07-06/003 Ėivere 1 ir otrās kategorijas IAL, ko
apliecina arī Vācijas paziĦotās institūcijas TÜV Rheinland Product Safety GmbH sertifikāts
“EC Type-Examination certificate” ar reăistrācijas numuru: BP 60011646 0001.
Preces Ėivere 2 un Ėivere 3 pieder pirmajai IAL kategorijai saskaĦā ar ražotāja Guang
Wooden Industrial Company LTD iesniegtajām rakstveida atbilstības deklarācijām Nr. 07-
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06/005 un Nr. 07-06/004 attiecīgi, kurās apliecināts, ka iepriekšminētās ėiveres ir ražotas
saskaĦā ar Eiropas Padomes direktīvu 89/686 EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu
attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekĜiem (turpmāk – Direktīva) kā pirmās
kategorijas IAL. Skaidrojumam tika pievienoti minēto preču SGC-CSTC Co., Ltd. Test
Reports par veikto minēto preču testēšanu un pirmās IAL kategorijas piešėiršanu.
Preces Aizsargi 1 un Aizsargi 2 pieder pirmajai IAL kategorijai saskaĦā ar ražotāja
Guang Wooden Industrial Company LTD iesniegtajām rakstveida atbilstības deklarācijām Nr.
07-06/007 un Nr. 07-06/06 attiecīgi. SIA “RIMI LATVIA” paskaidrojumam pievienoja
Aizsargi 1 un Aizsargi 2 lietošanas un kopšanas instrukciju valsts valodā.
Attiecībā uz preču Ėivere 1, Ėivere 3, Aizsargi 1 un Aizsargi 2 marėējuma neatbilstību
rašanas cēloni, Ėīnas ražotājs Guang Wooden Industrial Company LTD ir iesniedzis
deklarāciju par marėējuma (iztrūkst CE atbilstības marėējums) neatbilstības rašanās cēloni,
proti, ražošanas – iepakošanas procesā radušos kĜūmi, un garantiju, ka preces ir testētas
saskaĦā ar Direktīvas 10.pantu.
SIA “RIMI LATVIA” lūdz PTAC atĜauju iepriekšminēto preču atbilstības deklarāciju
sastādīšanai un marėēšanai ar CE zīmi.
[4] 2007.gada 12.jūlijā PTAC sazinājies ar Vācijas paziĦotās institūcijas TÜV
Rheinland Product Safety GmbH un palūdzis apstiprināt SIA “RIMI LATVIA” iesniegto
Ėivere 1 tipa apstiprinājuma sertifikāta autentiskumu. 2007.gada 13.jūlijā PTAC saĦēma TÜV
Rheinland Product Safety GmbH atbildi, kurā ir norādīts, ka atbilstības sertifikāts ar
reăistrācijas numuru: BP 60011646 0001 ir izdots citai kompānijai, kas atšėiras no tās
kompānijas - Guang Wooden Industrial Company LTD, kura norādīta SIA “RIMI LATVIA”
iesniegtās dokumentācijas kopijās, kā arī attiecībā uz citiem produktu modeĜiem, kuri atšėiras
no tiem, kuri norādīti SIA “RIMI LATVIA” iesniegtās dokumentācijas kopijās – H06-01,
H06-02, H06-02B.
[5] PTAC amatpersonas saskaĦā ar kontroles programmu 2007.gada 29.jūnijā veica
pārbaudi SIA “RIMI LATVIA” Reă.Nr.40003053029, A.Deglava ielā 161, Rīgā,
Hipermarketā “Pulkvedis”, P.Brieža ielā 33a, Rīgā. Pārbaudes laikā tika sastādīts pārbaudes
akts Nr.E03-RIG-892, kurā konstatēts, ka pārdošanā atrodas 1) bērnu ėivere, modelis H06-02
(EAN 4750848010759) bez CE marėējuma, 2) ėivere agresīvai braukšanai, modelis H01-01
(EAN 4750848010773), bez CE marėējuma.
PTAC 2007.gada 9.jūlijā saĦēma SIA “RIMI LATVIA” hipermarketa “Pulkvedis”
direktores K.Kromanes paskaidrojuma vēstuli saistībā ar pārbaudes aktā Nr.E03-RIG-892
konstatētajiem pārkāpumiem, kurā norādīts, ka: “Veikala darbinieki bija novietojuši preces
veikalā tirdzniecībā bez veikala vadības atĜaujas, kaut gan iepriekšējā dienā pirms PTAC
amatpersonu veiktās pārbaudes 2007.gada 29.jūnijā, veikala direktore deva informāciju, ka šo
preču tirdzniecība netiek pieĜauta. Lai ievērotu PTAC dotos norādījumus, kā arī ievērotu
Kvalitātes dienesta atsaukumus, preču speciālista p.i. tika atkārtoti informēts par veicamajām
darbībām situācijās, kad prece ir jāaptur un jānovieto noliktavā ar marėējumu “statuss: prece
aizturēta” līdz veikala vadītājs vai pārdošanas vadītājs dod informāciju, kura tiek saĦemta no
mūsu Kvalitātes dienesta, ka prece tiek atgriezta tirdzniecības zālē vai arī tiek utilizēta. Šo
preci joprojām nav atĜauts tirgot, un tā uzglabājas atbildīgā uzraudzībā”.
[6] 2007.gada 10. un 19.jūlija PTAC pieprasīja un 2007.gada 26.jūlijā saĦēma SIA
“RIMI LATVIA” papildu skaidrojumu Nr. 06-01/01-294, ar pievienotām Aizsargi 1, Aizsargi
2, Ėivere 1 un Ėivere 3 faktisko ražotāju izdotajām atbilstības deklarācijām un Ėiveru 1 un 2
lietošanas un kopšanas instrukcijas kopijām, no kurām izriet, ka preču Ėivere 1, Ėivere 2
patiesais ražotājs ir Ėīnas uzĦēmums GUANZHOU LONGSHENG SPORTING GOODS
CO., LTD, Ėivere 3 ražotājs ir SHENZHEN BAOJIALI SPORT EQUIPEMENT
MANUFACTORY un Aizsargi 1, Aizsargi 2 ražotājs ir FOSHAN SHUNDE STRUDY
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XINQI SPORTS EQUIPMENT LTD. Savukārt Ėīnas kompānija Guang Wooden Industrial
Company LTD ir iepriekšminēto preču izplātītājs, nevis faktiskais ražotājs.
SaskaĦā ar iesniegtajām atbilstības deklarācijām, ko izsniedza attiecīgo preču faktiskie
ražotāji, un tām pievienoto SGS-CSTC Co, Ltd. Test reports kopijām Ėivere 1, Ėivere 2 un
Ėivere 3, kā arī Aizsargi 1 un Aizsargi 2 ir atzīti kā pirmās kategorijas IAL. Visas atbilstības
deklarācijas tika izdotas 2007.gada 23.jūlijā.
SIA “RIMI LATVIA” norāda, ka testēšanā iegūtie rezultāti apliecina produktu
drošumu un to lietošana neapdraud patērētājus. Skaidrojumā SIA “RIMI LATVIA” uzsver, ka
SIA “RIMI LATVIA” savos veikalos netirgo IAL, kas ir paredzēti profesionālai lietošanai
paaugstinātās bīstamības apstākĜos, tādēĜ SIA “RIMI LATVIA” viedoklis par preču atbilstību
pirmās kategorijas IAL sakrīt ar preču ražotāju viedokli.
Vienlaicīgi SIA “RIMI LATVIA” informē, ka PTAC konstatētās preču Aizsargi 1,
Aizsargi 2 nepilnības marėējumā SIA “RIMI LATVIA” ir gatava novērst, norādot marėējumā
standarta numuru un izpildes līmeni, kopšanas simbolus un ražošanas gadu.
Attiecībā par Ėivere 1 viltota tipa atbilstības sertifikāta iesniegšanu SIA “RIMI
LATVIA” norāda, ka SIA “RIMI LATVIA” nav veikusi apzinātu un Ĝaunprātīgu darbību,
iesniedzot minēto viltotu atbilstības sertifikātu, jo līdz šim uzticējās Guang Wooden Industrial
Company LTD un tādēĜ neveica minēto dokumentu autentiskuma pārbaudi, kas neatbrīvo SIA
„RIMI LATVIA” no atbildības par notikušo.
Iesniegtā lietošanas instrukcija Ėiverēm ir paredzēta visiem trīs iepriekš uzskaitīto
ėiveru veidiem.
Skaidrojumā SIA “RIMI LATVIA” atkārtoti lūdz izvērtēt iesniegtos atbilstības
novērtēšanas dokumentus un atĜauju sastādīt atbilstības deklarācijas un marėēt preces ar CE
zīmi.
[7] No lietas apstākĜiem un SIA “RIMI LATVIA” paskaidrojumu vēstulēs apliecinātā
izriet, ka SIA “RIMI LATVIA” augstāk minētās preces ieveda no preču piegādātāja Ėīnā Guang Wooden Industrial Company LTD, līdz ar to SIA “RIMI LATVIA” kā pirmais preču
importētājs Eiropas Savienībā Preču un pakalpojumu drošuma likuma 2.panta otrās daĜas
2.punkta noteikumu izpratnē uzskatāms par preču Aizsargi 1, Aizsargi 2, Ėivere 1 un Ėivere 3
ražotāju un ir atbildīgs par IAL atbilstības novērtēšanu pirms prece tiek ievietota tirgū.
[8] PTAC, izvērtējot visus lietā iesniegtos paskaidrojumus, atzinumus un iegūtos
pierādījumus, secina, ka SIA “RIMI LATVIA” nav veicis atbilstības novērtēšanu pirms
Aizsargu 1, Aizsargu 2, Ėiveres 1 un Ėiveres 3 ievietošanas tirgū, jo:
- Ėiverei 1 un Ėiverei 3 SIA “RIMI LATVIA” nav novērtējis potenciālos riskus kā
riteĦbraucēju ėiverēm, tādējādi ierindojot tās pie 1.kategorijas, nevis 2.kategorijas IAL; lai arī
Ėīnas ražotājs norāda, ka Ėivere 1 un Ėivere 3 ir pirmās kategorijas IAL, Noteikumu 9.punkts
nosaka, ka: “Pirmās kategorijas aizsardzības līdzekĜi ir paredzēti aizsardzībai pret minimāli
kaitīgiem vai minimāli bīstamiem faktoriem, kurus lietotājs pats spēj laikus novērtēt – pret
virspusēju mehānisku iedarbību, pret nelieliem triecieniem un vibrāciju, kas neietekmē
cilvēka dzīvībai svarīgas funkcijas un nerada neatgriezeniskus veselības traucējumus”. Pēc
iesniegtajām atbilstības deklarācijām secināms, ka šīs ėiveres ir paredzētas riteĦbraucējiem,
tādējādi aizsardzībai pret galvas traumām no iespējamiem kritieniem no velosipēda. Kritienu
rezultātā iespējami radītās traumas galvai nevar tikt uzskatītas par nelieliem triecieniem un
vibrāciju, kas neietekmē cilvēka dzīvībai svarīgas funkcijas un nerada neatgriezeniskus
veselības traucējumus. Arī Eiropas Komisijas izstrādātās Vadlīnijas Direktīvas 89/686/EEC
piemērošanai nosaka, ka ėiveres ir uzskatāmas par 2.kategorijas aizsardzības līdzekli,
izĦēmums ir vieglas ėiveres paredzētas un ražotas galvas virsējās daĜas aizsardzībai pret
vibrācijām, kas ir 1.kategorijas aizsardzības līdzeklis. Velosipēdu ėiverēm, kā to paredz
standarts LVS EN 1078:2001 ir jānodrošina pieres, pakauša, deniĦu, galvas virsmas un sānu
daĜu aizsardzība no iespējamām traumām, tāpēc velosipēdu ėiveres nevar attiecināt uz
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izĦēmuma gadījumu. Noteikumi un Direktīva 89/686/EEC neparedz, ka tikai profesionālās
riteĦbraucēju ėiveres tiek klasificētas kā 2.kategorijas ėiveres, jo ierindas lietotāju un it īpaši
bērnu aizsardzība no iespējamām traumām ir tikpat svarīga kā profesionālo lietotāju;
- Ėiverēm 1 un 3 kā otrās kategorijas IAL piemērojamā atbilstības novērtēšanas
procedūra saskaĦā ar Noteikumu 2.2.apakšnodaĜu ir aizsardzības līdzekĜa tipa pārbaude un tipa
atbilstības deklarēšana, kas paredz paziĦotās institūcijas pārbaudi un izdotu sertifikātu par
aizsardzības līdzekĜa atbilstību Noteikumu prasībām un ražotāja atbilstības deklarācijas
sastādīšanu, kā arī ėiveru marėēšanu ar CE zīmi, tomēr SIA “RIMI LATVIA” nav
nodrošinājis minētajām precēm paziĦotās iestādes tipa pārbaudes sertifikātus un nav izdevis
atbilstības deklarācijas, kā arī nav marėējis IAL ar CE zīmi;
- Aizsargiem 1 un 2 kā pirmās kategorijas aizsardzības līdzekĜiem piemērojamā
atbilstības novērtēšanas procedūra saskaĦā ar Noteikumu 2.1.apakšnodaĜu ir ražotāja iekšējā
kontrole, kas paredz ražotāja atbilstības deklarācijas sastādīšanu un IAL marėēšanu ar CE
zīmi, tomēr SIA “RIMI LATVIA” nav izdevis atbilstības deklarācijas, kā arī nav marėējis IAL
ar CE zīmi.
[10] Tā kā SIA “RIMI LATVIA” nav veicis IAL atbilstības novērtēšanu pirms to
ievietošanas tirgū, tad secināms, ka ir pārkāptas Noteikumu 8., 15., 41. punktu prasības.
ĥemot vērā to, ka Noteikumu 57.punkts paredz informācijas sagatavošanu par IAL lietošanu,
tīrīšanu, apkopi, tehniskajām iespējām, papildpiederumiem un rezerves daĜām, riska līmeĦiem
un lietošanas ierobežojumiem u.c. rādītājiem, kā arī šīs informācijas pievienošanu IAL, kas
attiecīgi veido neatĦemamu IAL sastāvdaĜu un šī informācija nebija pievienota IAL pārbaudes
brīdī, tad tika pārkāpts arī Noteikumu 57.punkts.
[11] Izvērtējot iesniegtos atbilstības novērtēšanas dokumentus IAL un pamatojoties uz
Vācijas paziĦotās institūcijas TÜV Rheinland Product Safety GmbH, kura ir izsniegusi
sertifikātu “EC Type-Examination certificate” ar reăistrācijas numuru: BP 60011646 0001,
atbildes vēstuli, PTAC secina, ka SIA “RIMI LATVIA” iesniedza viltotu preces Ėivere 1 tipa
pārbaudes sertifikātu, kā arī viltotas IAL atbilstības deklarācijas, kur no SIA “RIMI LATVIA”
iesniegtā paskaidrojuma izriet, ka faktiskais IAL ražotājs ir veicis patvarīgus labojumus,
nomainot ražotāja vārdu un iekĜaujot tajās preču izplatītāja Guang Wooden Industrial
Company LTD nosaukumu. Vienlaicīgi PTAC norāda, ka SIA “RIMI LATVIA” pienākums
kā preču importētājam, kas pielīdzināms ražotājam, pārliecināties par importēto preču
atbilstību preču drošuma normām (normatīvo aktu, standartu, utt. prasībām) un atbilstības
dokumentu oriăinalitāti un patiesumu. ĥemot vērā iepriekšminēto, PTAC uzskata, ka SIA
“RIMI LATVIA” nav iesniedzis pieprasītos preču drošuma atbilstības novērtēšanu
apliecinošos dokumentus.
[12] Tā kā Ėīnas patieso ražotāju: GUANZHOU LONGSHENG SPORTING GOODS
CO., LTD., SHENZHEN BAOJIALI SPORT EQUIPEMENT MANUFACTORY un
FOSHAN SHUNDE STRUDY XINQI SPORTS EQUIPMENT LTD. atbilstības deklarācijas
ir sastādītas 23.07.2007., tas ir vēlāk, nekā PTAC konstatēja IAL tirdzniecībā, tās nav
sastādītas saskaĦā ar Noteikumu un attiecīgi arī Direktīvas 89/686/EEC prasībām, jo nav
nepārprotami norādīts ražotāja nosaukums, reăistrācijas numurs, kā arī IAL modeĜu
identifikācija ir norādīta ar diviem modeĜa identifikatoriem, viens ir sertifikāta izdevēja
modeĜa identifikators un otrs ir preču eksportkompānijas Guang Wooden Industrial Company
LTD modeĜa identifikators un Ħemot vērā to, ka Ėiverei 1 izdotā GUANZHOU
LONGSHENG SPORTING GOODS CO., LTD. atbilstības deklarācija nav parakstīta, tad
PTAC uzskata, ka IAL ražošanas kontrole, kā to nosaka Noteikumu 15.punkts nav veikta, un tā
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kā preces jau ir ievietotas tirgū, tad Ėiverei 1, Ėiverei 3, kā arī Aizsargiem 1 un Aizsargiem 2
ražošanas kontrole un līdz ar to arī atbilstības novērtēšana vairs nav iespējama.
[13] Fakts, ka SIA “RIMI LATVIA” nav veicis Aizsargu 1, Aizsargu 2, Ėiveres 1 un
Ėiveres 3 atbilstības novērtēšanu, kā to nosaka Noteikumi norāda, ka preces varētu neatbilst
Noteikumu būtiskajām drošības prasībām, kā rezultātā var apdraudēt lietotāju veselību un
drošību.
Izvērtējot lietas apstākĜus un SIA “RIMI LATVIA” iesniegtajās paskaidrojumu
vēstulēs apliecināto, un saskaĦā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 25.panta ceturtās
daĜas 1.punktu, 25.panta septīto daĜu, Ministru kabineta 2006.gada 1.augusta noteikumu
Nr.632 “Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums” 6.7.2, 6.8. un 6.10.punktu,
2003.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.74 “Prasības individuālajiem
aizsardzības līdzekĜiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība” 14., 15.,
41., 57., 90.punktu un 91.1punkta pirmo daĜu, Administratīvā procesa likuma 14.1pantu un
66.panta pirmo daĜu, Preču un pakalpojumu drošuma likuma 13.panta ceturtās daĜas 1.punktu
un piekto daĜu, PTAC nolemj aizliegt SIA “RIMI LATVIA” turpmāko individuālo
aizsardzības līdzekĜu Aizsargi 1, Aizsargi 2, Ėivere 1 un Ėivere 3 tirdzniecību Latvijā.
ĥemot vērā iepriekš konstatēto, saskaĦā ar Noteikumu 14. un 15.punktu, Ħemot vērā
Noteikumu 41.punktu un saskaĦā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu (turpmāk – LAPK)
238.1pantu pieĦemts lēmums uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietā par SIA “RIMI
LATVIA”, reă.Nr. 40003053029, juridiskā adrese: A.Deglava iela 161, Rīga, izdarītiem
pārkāpumiem, kas minēti LAPK 155.panta septītajā daĜā, par tādu preču piedāvāšanu vai
pārdošanu, kurām nav iespējams identificēt ražotāju vai kuru marėējumā sniegtā informācija
vai marėējuma izpildījums neatbilst normatīvo aktu prasībām, 166.12 panta pirmajā daĜā, par
normatīvajos aktos noteiktās informācijas nesniegšanu par preci, pakalpojumu, ražotāju,
pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju vai par nepilnīgas vai nepatiesas informācijas sniegšanu,
166.15panta pirmajā daĜā, par atbilstības novērtēšanai pakĜauto preču nenodrošināšanu ar
atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem vai to piedāvāšanu vai realizēšanu bez
atbilstības apliecinājumiem vai apstiprinājumiem.
PTAC uzaicina SIA “RIMI LATVIA” vai tā pilnvaroto amatpersonu 2007.gada
22.augustā plkst.14:00 PTAC KrišjāĦa Valdemāra ielā 157, Rīgā, 3. stāvā, 328. kabinetā uz
administratīvo pārkāpumu protokola sastādīšanu un lietas izskatīšanu, līdzi Ħemot personu
apliecinošu dokumentu (pasi), uzĦēmuma reăistrācijas apliecību, pilnvarotai personai
pārstāvības tiesību apliecinošus dokumentus.
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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