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Šis materiāls tika izstrādāts projektam Consumer PRO, kurš ir Eiropas komisijas iniciatīva 
Eiropas Patērētāju programmas ietvaros. Eiropas Komisijas atbalsts nenozīmē piekrišanu 
šī dokumenta saturam, kurš atspoguļo vienīgi tā autoru viedokli. Komisija nevar būt 
atbildīga par jebkādu šeit ietvertās informācijas izmantošanu. 
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IEVADS 
 
 
 
 
 
 
 

Dārgais lasītāj, 
Šis teorētisko pamatu dokuments ir daļa no apmācību resursiem, izstrādātiem Eiropas 
Savienības (ES) iniciatīvai Consumer Pro, kuras mērķis ir nodrošināt, lai patērētāju 
organizācijas un citi patērētāju aizsardzības jomas dalībnieki ir labāk sagatavoti savas 
valsts patērētāju aizsardzībai. 

Šī dokumenta mērķis ir sniegt Jums un Jūsu darba kolēģiem noderīgu un svarīgu 
informāciju par vispārīgām patērētāju tiesībām. Tā saturu sagatavoja Eiropas Patērētāju 
organizācijas (BEUC)eksperti patērētāju aizsardzības politikas jomā, lūkojoties no ES skatu 
punkta un nolūkā nodrošināt Jums iespēju: 

- ātri apmācīt patērētāju konsultantu kolektīvu, 
- viegli atrast atbilstošu informāciju, 
- palīdzēt Jūsu personālam labāk informēt patērētājus par viņu tiesībām, un, 
- uzlabot Jūsu dalībvalsts ministriju un valsts iestāžu zināšanas par patērētāju 

tiesībām. 

Šis teorētisko pamatu dokuments veido daļu no apmācību resursu sērijas. Papildu 
teorētisko pamatu dokumenti ir izstrādāti arī digitālo tiesību un ilgtspējas jomās. 

 
Par Consumer PRO 
Consumer PRO ir Eiropas komisijas iniciatīva Eiropas Patērētāju programmas ietvaros un 
kuru īsteno BEUC – Eiropas Patērētāju organizācija. Tās mērķis ir ar neformālas izglītības 
palīdzību palielināt Eiropas valstu patērētāju organizāciju un citu patērētāju aizsardzības 
jomas dalībnieku kompetenci. Projekts aptver ES dalībvalstis, Islandi un Norvēģiju. 

Lai saņemtu vairāk informācijas par projektu, lūdzam rakstīt uz Info@consumer-pro.eu. 

mailto:Info@consumer-pro.eu
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1. IEVADS UN PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBAS POLITIKAS VĒSTURE 
Līdz ar Eiropas “vienotā tirgus” izveidošanu, kļuva nepieciešams ieviest efektīvu patērētāju 
aizsardzības politiku un nodrošināt 500 miljonus patērētājus ES tirgū ar atbilstošām 
tiesībām. 

Patērētāju aizsardzība ir ietverta Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD). Saskaņā 
ar LESD 169.pantu, “[…] Lai atbalstītu patērētāju intereses un nodrošinātu augstu līmeni 
patērētāju tiesību aizsardzībā, Savienība veicina patērētāju veselības, drošības un 
ekonomisko interešu aizsardzību, kā arī atbalsta viņu tiesības gūt informāciju, izglītību un 
apvienoties, lai aizstāvētu savas intereses”. 

Šī politika arī tika arī īstenota, ņemot vērā tirgus attīstības tendences. Rezultātā, šobrīd 
patērētāji ir pasargāti no negodīgas komercprakses un netaisnīgiem līguma noteikumiem, 
tie ir jānodrošina ar skaidru un saprotamu informāciju pirms līguma noslēgšanas u.t.t. 

Tomēr, neskatoties uz to, ka patērētāja tiesības ir kopumā ir pietiekoši skaidras un 
saprotamas, bieži vien patērētājiem ir grūti tās īstenot. 

 

2. ĪSUMĀ PAR GALVENĀM PATĒRĒTĀJA TIESĪBĀM UN PIENĀKUMIEM 
2.1. Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija 

Pirms līgums kļūst patērētājam saistošs, viņam ir jāsaņem noteiktā informācija, kura ļautu 
patērētājam izdarīt uz informāciju balstītu izvēli. 

Šai pirms līguma noslēgšanas sniedzamajai informācijai ir jābūt viegli salasāmai un 
saprotamai vidusmēra patērētājam un jābūt sniegtai skaidrā un labi saprotamā veidā. 
Patērētājam sniedzamās informācijas klāsts ir noteikts direktīvā 2011/83/ES jeb tā 
saucamajā “Patērētāju tiesību direktīvā” 1 un tas ir atkarīgs no noslēgtā līguma veida: 

• 5. pantā ir noteikts pirms līguma noslēgšanas sniedzamās informācijas saraksts 
visiem līgumiem, kas nav distances līgumi vai ārpus uzņēmuma telpām noslēgti 
līgumi; 

• 6. pantā ir uzskaitītas pirms līguma noslēgšanas sniedzamās informācijas prasības 
distances un ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem (t.sk. informācija par 
atteikuma tiesībām); 

• 7. pants nosaka formālas prasības ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem; 
• 8. pants nosaka formālas prasības distances līgumiem; 
• Daži līgumi, piemēram, līgumi par sociāliem pakalpojumiem, veselības aprūpi, 

azartspēlēm, nekustamā īpašuma iegādi, dzīvojamo telpu īri u.c. ir izslēgti no 
direktīvā noteiktajām informēšanas prasībām. Pilns šo izņēmumu saraksts ir 
atrodams Patērētāju tiesību direktīvas 3. panta 3.punktā. 

 
 

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:02011L0083-20220528 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0083-20220528
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• Dažiem līgumiem pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija ir noteikta 
nozares likumdošanā, kā tas ir piemēram attiecībā uz patērētāju kreditēšanu 2. 

• Turklāt, Patērētāju tiesību direktīvas 3. panta 4. punktā ir paredzēta dalībvalstu 
iespēja nepiemērot direktīvas prasības ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem 
līgumiem, saskaņā ar kuriem patērētājam ir jāmaksā ne vairāk kā 50 EUR. 
Dalībvalstis ir arī tiesīgas noteikt mazāku vērtību, nekā 50 EUR. Latvija šo robežu 
noteica 35 EUR apmērā. 

Saskaņā ar direktīvu, dalībvalstis drīkst pieņemt vai paturēt spēkā prasības par papildu 
informācijas sniegšanu pirms tādu līgumu noslēgšanas, kas nav distances līgumi vai līgumi 
noslēgti ārpus uzņēmuma telpām. Lai uzzinātu, kuras dalībvalstis nolēma ieviest papildu 
prasības Jūs varat iepazīties ar ziņojumu par Patērētāju tiesību direktīvas ieviešanu: Gala 
ziņojums 3 un tabula 4. 

Ja jūs vēlaties zināt, kā visas ES dalībvalstis ieviesa Patērētāju tiesību direktīvu jūs varat 
iepazīties ar Patērētāju likumdošanas datubāzi5. 

 
2.2. Atteikuma tiesības 

Atteikuma tiesības ir efektīvs instruments, kuru patērētājam piešķir ES likumdošana. Tas 
ļauj patērētājam atcelt noslēgto līgumu bez jebkāda pamatojuma 14 dienu laikā no preču 
saņemšanas vai līguma par pakalpojumu sniegšanu/digitāla satura (ja digitālais saturs tiek 
tirgots bez materiālā nesēja) pārdošanu noslēgšanas. 

• Saskaņā ar Patērētāju tiesību direktīvas 9.pantu, patērētājiem ir atteikuma tiesības 
distances līgumos vai līgumos, kas ir noslēgti ārpus uzņēmuma telpām, 

• Patērētāju tiesību 
direktīvas  11.pants 
sniedz informāciju par to, 
kā patērētāji var izmantot 
savas atteikuma 
tiesībām, 

• 12.pants     ir      veltīts 
atteikuma tiesību izmantošanas sekām, 

• 13. un 14.panti nosaka attiecīgi tirgotāja un patērētāja pienākumus atteikuma tiesību 
izmantošanas gadījumā, 

• 15.pants ir veltīts atteikuma tiesību izmantošanas ietekmei uz papildu līgumiem, 
 
 
 
 

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un 
ar ko atceļ direktīvu 87/102/EEK 
3 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637 
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf 
5 https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do 

 
Atteikuma tiesības ir efektīvs instruments, kuru 
patērētājam piešķir ES likumdošana. Tas ļauj 
patērētājam atcelt noslēgto līgumu bez jebkāda 
pamatojuma 14 dienu laikā 

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/overview_regulatory_choices.pdf
https://e-justice.europa.eu/content_consumer_law_database-591-en.do
http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44637
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• visbeidzot, direktīvas 10.pants nosaka pirms līguma informācijas par atteikuma 
tiesībām nesniegšanas sekas (piemēram, atteikuma tiesību izmantošanas termiņa 
pagarināšana par 12 mēnešiem no sākotnēja atteikuma tiesību termiņa beigām). 

Tomēr ne visiem distances/ārpus uzņēmuma telpām noslēgtiem līgumiem ir pieejamas 
atteikuma tiesības. Kopumā ir 13 izņēmumi. Piemēram: 

• preces, kas izgatavotas pēc patērētāja specifikācijām vai ir nepārprotami 
personalizētas; 

• pakalpojumu līgumi pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies 
ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs 
atteikuma tiesības, tiklīdz tirgotājs būs līgumu izpildījis pilnībā, 

• tādas aizzīmogotas preces, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības 
aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas, 

• līgumi, kuri ir noslēgti publiskā izsolē, u.c. 

Pilns izņēmumu saraksts ir atrodams Patērētāju tiesību direktīvas 16.pantā. 

Lai iepazītos ar citiem praktiskiem piemēriem, aicinām iepazīties ar Eiropas Komisijas 
vadlīnijām par Patērētāju tiesību direktīvu 6, kuras ir pieejamas šeit. 

 
 

2.3. Patērētāju tiesības neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā 
ES Patēriņa preču pārdošanas direktīva 7 ir svarīgs ES patērētāju aizsardzības instruments, 
jo tas izveido divu gadu atbildības par preces neatbilstību līguma noteikumiem režīmu. 
Kritēriji, vadoties no kuriem var noteikt vai prece ir atbilstoša, ietverti direktīvas 2.panta 
2.punktā. 

Jāņem vērā, ka šie noteikumi nav pilnībā saskaņoti visā ES. 
Proti, Patēriņa preču pārdošanas direktīva, esot tā saucamā 
“minimālās   saskaņošanas”7F8 direktīva,   nodrošina   minimālo 
patērētāju aizsardzības līmeni ES. Atbilstoši direktīvas 
8.pantam dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt stingrākus 
noteikumus jomā, uz ko attiecas direktīva, lai nodrošinātu 
augstāku patērētāju aizsardzības līmeni. Rezultātā dalībvalstis 
ieviesa direktīvu atšķirīgi. 

 
 
 
 
 
 
 

6 EK Tieslietu ĢD vadlīnijas par Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvu 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/EK, apakšpunkts 6.8. 
7 Eiropas parlamenta un Padomes direktīva 1999/44/EK (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un 
saistītajām garantijām 
8 Minimālās saskaņošanas direktīva nodrošina minimālu tiesību klāstu, ļaujot dalībvalstīm pieņemt patērētājiem labvēlīgākus noteikumus. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32011L0083&from=FR&d1e1684-64-1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_lv_updated.pdf
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Eiropas Komisijas mājaslapā atrodams īss un pilnīgs situācijas pārskats 9 par katras 
dalībvalsts atkāpēm attiecībā uz direktīvā paredzētiem termiņiem, kā arī informāciju par to 
kā direktīva tika ieviesta 10 katrā ES dalībvalstī. 

Īsumā direktīva nosaka šādas patērētāja tiesības: 

• atbilstoši direktīvas 5.pantam, uz visām jaunām un lietotām precēm attiecas divu 
gadu termiņš, kura laikā pārdevējs ir atbildīgs par preces atbilstību līguma 
noteikumiem; 

• ja prece neatbilst līguma noteikumiem, patērētājs, saskaņā ar direktīvas 3.pantu, ir 
tiesīgs, vispirms prasīt neatbilstības novēršanu vai preces apmaiņu, bet, ja tas nav 
iespējami vai ir nesamērīgi, tad - cenas samazinājumu vai līguma atcelšanu; 

• preces remonts vai apmaiņa ir jāveic bez maksas, kā tas ir noteikts direktīvas 
3.pantā; 

• direktīva nosaka, ka, ja neatbilstība atklājas sešos mēnešos pēc preču piegādes, 
tiek uzskatīts, ka tā ir pastāvējusi preču piegādes brīdī, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai neatbilstības raksturu. Tomēr, ja defekts 
atklājas pēc sešu mēnešu termiņa notecēšanas, patērētājam ir pienākums pierādīt, 
ka tas ir radies pirms preces piegādes. Dažas dalībvalstis nolēma pagarināt minēto 
sešu mēnešu periodu līdz pat diviem gadiem – lūdzam skatīt Eiropas Komisijas 
ziņojumu šeit 11; 

• direktīvas 7.pantā ir noteikts, ka dalībvalstis var paredzēt, ka attiecībā uz lietotām 
precēm pārdevējs un patērētājs var vienoties par īsāku pārdevēja atbildības termiņu, 
nekā divi gadi. Tomēr šāds termiņš nevar būt īsāks par vienu gadu. Latvijas 
likumdošana šādas vienošanās noslēgšanu neparedz. 

 

IZMAIŅAS DRĪZUMĀ 
No 2022.gada 1.janvāra Patēriņa preču pārdošanas direktīva zaudēs spēku un tiks aizvietota ar 
2019.gada 20.maija Direktīvu (ES) 2019/771 par atsevišķiem preču pārdošanas līgumu aspektiem. 
Noteikumi par produktu atbilstību līguma noteikumiem tiks piemēroti arī digitālam saturam un 
digitāliem pakalpojumiem atbilstoši jaunajai Digitālā satura direktīvai12. 

 
2.4. Negodīgā komercprakse 

Saskaņā ar ES tiesībām, komercprakse ir negodīga, ja tā būtiski mazina patērētāja spējas 
pieņemt uz informāciju balstītu un brīvu lēmumu veikt darījumu. Negodīgā komercprakse ir 
aizliegta visā ES. 

Sakarā ar to, ka Negodīgās komercprakses direktīva ir pilnas saskaņošanas direktīva ar 
tikai dažiem izņēmumiem (piemēram, direktīva ļauj dalībvalstīm piemērot stingrākus 
9 https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en 
10 https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm 
11 https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en 
12 Eiropas parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2019/770 (2019. gada 20. maijs) par dažiem digitālā satura un digitālo pakalpojumu 
piegādes līgumu aspektiem 

https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/consumer-contracts-guarantees/consumer-guarantees/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and-guarantees-directive_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L0771&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L0770&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L0770&from=EN


8  

1

 

Direktīva tika grozīta ar 2019.gada 27.novembra direktīvu (ES) 2019/2161 attiecībā uz Savienības 
patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu jeb t.s. Omnibusa 
direktīvu. 

IZMAIŅAS DRĪZUMĀ 

noteikumus attiecībā uz finanšu pakalpojumu un nekustamo īpašumu jomām), katrā 
dalībvalstī pastāv vienādi standarti patērētāju aizsardzībai pret negodīgo komercpraksi. 
Praktiski tas nozīmē, ka noteikumiem jābūt vienādiem visā ES. 

Direktīvas saturs īsumā: 

• direktīva nosaka negodīgas komercprakses definīciju, kura ir ietverta tās 5.pantā; 
• direktīva aizliedz maldinošu komercpraksi. Tā var izpausties, kā maldinošas 

darbības (6.pants) un maldinoša noklusēšana (7.pants); 
• direktīva aizliedz arī agresīvu komercpraksi. Agresīvā komercprakse ir definēta 

direktīvas 8. un 9.pantā; 
• direktīvas 1.pielikumā ir ietverts saraksts ar 31 komercprakses veidu (ieskaitot 

uzvedību gan bezsaistē, gan tiešsaistē), kuri var negatīvi ietekmēt patērētāju spējas 
pieņemt uz informāciju balstītu un brīvu lēmumu par darījuma veikšanu. Pirmie 23 
sarakstā iekļautie komercprakses veidi attiecas uz maldinošu komercpraksi un 
pēdējie 8 ir aizliegtie agresīvās komercprakses veidi. Visos pielikumā norādītajos 
gadījumos komercprakse uzskatāma par negodīgu jebkuros apstākļos. 

 

2.5. Netaisnīgie līguma noteikumi 
Netaisnīgo līguma noteikumu direktīva 13 aizsargā patērētājus no netaisnīgiem līguma 
noteikumiem, kuri tipveida līgumos starp patērētājiem un tirgotājiem pretēji labticīguma 
(godprātības) prasībām rada ievērojamu nelīdzsvarotību pušu tiesībās un pienākumos, kas 
izriet no līguma, un tas notiek par sliktu patērētājam (direktīvas 3.panta 1.punkts). 

• Netaisnīgo līguma noteikumu direktīvas pielikums satur indikatīvu un neizsmeļošu 
sarakstu ar noteikumiem, kuri var tikt uzskatīti par netaisnīgiem. 

• Līguma noteikumi, kurus piedāvā patērētājiem vienmēr jābūt sastādītiem vienkāršā, 
skaidri saprotamā valodā, bet ja rodas šaubas par kāda noteikuma nozīmi, 
priekšroka dodama interpretācijai, kas ir vislabvēlīgākā patērētājam (direktīvas 
5.pants). 

• Līguma noteikumi, kas tiek uzskatīti ar negodīgiem, atbilstoši savas valsts tiesību 
aktiem nav saistoši patērētājam, turklāt, līgums, kurā ir netaisnīgi noteikumi turpina 
pusēm būt saistošs, ja tas var pastāvēt bez negodīgajiem noteikumiem (6.pants). 

Netaisnīgo līguma noteikumu direktīva ļauj dalībvalstīm pieņemt vai saglabāt stingrākus 
noteikumus jomā, uz ko attiecas šī direktīva, lai nodrošinātu visaugstāko patērētāju 
aizsardzības līmeni (8.pants). Piemēram, dalībvalstis var ieviest t.s. “melno” sarakstu ar 

 

13 Padomes direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L2161&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A01993L0013-20111212&from=EN
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Direktīva tika grozīta ar 2019.gada 27.novembra direktīvu (ES) 2019/2161 attiecībā uz Savienības 
patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu jeb t.s. Omnibusa 
direktīvu. 

IZMAIŅAS DRĪZUMĀ 

tirgotājiem, kā arī tiešsaistes platformām. Piemēram, tiešsaistes tirgotājam tagad būs 
skaidrā un labi saprotamā veidā jāinformē patērētāji par jebkuru cenas pielāgošanu, 
balstoties uz automatizēti pieņemtu lēmumu. Tiešsaistes platformām (tiešsaistes 
tirdzniecības vietām) būs pienākums informēt par galvenajiem parametriem, kas nosaka 
patērētājam parādīto piedāvājumu ranžējumu, kurus patērētājs iegūst sava meklēšanas 
vaicājuma rezultātā un par to kā no līguma izrietošās saistības tiek sadalītas starp trešo 

15F 

Jaunā direktīva par patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un 
modernizēšanu (tā saucamā “Omnibusa” direktīva) 16 nosaka papildu informācijas prasības 

INFORMĒŠANAS PRASĪBAS OMNIBUSA DIREKTĪVĀ 

netaisnīgiem noteikumiem vai attiecināt savu regulējumu ne tikai uz tipveida līgumiem, bet 
arī uz līguma noteikumiem, kurus patērētājs un tirgotājs individuāli apsprieda. 

Lai iepazītos ar īsu un pilnīgu pārskatu par to, kā direktīva tika ieviestā katrā dalībvalstī, 
lūdzam klikšķināt šeit. 

 

3. GALVENIE IZAICINĀJUMI VISPĀRĪGO PATĒRĒTĀJU TIESĪBU 
AIZSARDZĪBAS JOMĀ 

3.1. Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija 
Pirms līguma noslēgšanas sniedzamā informācija ir viens no pazīstamākiem patērētāju 
aizsardzības sistēmas elementiem. Šobrīd, pirms patērētājam kļūst saistošs līgums ar 
tirgotāju, patērētājam ir jāsaņem noteikta informācija, kas ļautu viņam izdarīt uz informāciju 
balstītu izvēli, piemēram, par preces vai pakalpojuma galvenajām īpašībām, tirgotāja 
identitāti, preces vai pakalpojuma galīgo cenu u.t.t. 

Šīs pirmslīguma informācijas prasības ir noteiktas Patērētāju tiesību direktīvā 14. Tomēr 
daudzas aptaujas, pētījumi, kā arī tiesu spriedumi gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī 
parādīja ka daudzi tirgotāji nepilda savu pienākumu sniegt patērētājiem šo informāciju 15. 

 
 

 
14 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/83/ES (2011. gada 25. oktobris) par patērētāju tiesībām un 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/EK 
15 2015.gadā notika Eiropas Komisijas koordinētā liela mēroga pārbaude (“SWEEP”), kura parādīja, ka no 743 pārbaudītām mājaslapām 
neatbilstības tika atrastas 436 gadījumos (63%). [https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer- 
protection/sweeps_en] 
16 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva (ES) 2019/2161 (2019. gada 27. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 93/13/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības 
noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L2161&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX%3A31993L0013
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_en
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3.2. Atteikuma tiesības 
Šis tiesības ļauj patērētājam apskatīt un pārbaudīt produktus, kuri ir iegādāti distancē vai 
ārpus uzņēmuma telpām. Tās arī ļauj patērētājiem atkāpties no distances līguma vai ārpus 
uzņēmuma telpām noslēgtā līguma 14 dienu laikā no preču saņemšanas (preču iegādes 
līgumi) vai līguma noslēgšanas (pakalpojumu līgumi). Tās ir tiesības, kuras ir vislabāk 
zināmas ES pilsoņiem17 un 95 % no ES patērētājiem atzīst tās par svarīgām18. 

Atteikuma tiesības ir noteiktas Patērētāju tiesību direktīvā19 lai līdzsvarotu patērētāja un 
tirgotāja pozīcijas, piemēram, gadījumā ar distances tirdzniecību patērētājam, izdarot 
pasūtījumu nav iespējas apskatīt un pārbaudīt preces, kā to būtu iespējams izdarīt 
parastajā veikalā, bet atteikuma tiesības patērētājam šādu iespēju sniedz. 

Lai arī šīs tiesības ir labi pazīstamas un saprotamas, praksē patērētājiem nākas saskarties 
ar daudziem šķēršļiem to izmantošanā, piemēram: 

• daži tirgotāji atsakās piemērot direktīvas prasības vispār, 
• daži tirgotāji atsakās veikt atmaksu patērētājiem, 
• dažreiz patērētāji saņemt tikai daļēju atmaksu, jo tirgotājs bez jebkādiem 

pierādījumiem (piemēram, fotoattēliem, aktiem u.c.) apgalvo, ka patērētājs lietoja 
preci pārmērīgi, 

• daži tirgotāji apgalvo, ka nav saņēmuši preci, kuru patērētāja nosūtīja atpakaļ. 

Daži tirgotāji atsakās veikt patērētājiem atmaksu naudā (t.i. izmantojot tāda paša veida 
maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja patērētājs), piedāvājot tā vietā saņemt dāvanu kartes. 

 
3.3. Neatbilstība līguma noteikumiem 

Ja patērētājs iegādājas preci no Eiropas Savienības 
tirgotāja, tad pārdevējs būs atbildīgs par preces 
neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces 
piegādes dienas. Kā jau minēts iepriekš, šo noteikumu 
satur Patēriņa preču pārdošanas direktīva20. Par preču 
neatbilstību līguma noteikumiem atbild pārdevējs. 

Likumiskā atbildība par neatbilstību līguma noteikumiem ir 
jānošķir no garantijas. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja 

 
17 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf 
18 Pētījums par Patērētāju tiesību direktīvas piemērošanu (2017), 160. 
19 Patērētāju tiesību direktīvas 9.pants 
20 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 1999/44/EK (1999. gada 25. maijs) par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un 
saistītajām garantijām 

personu, kas piedāvā preces, pakalpojumus vai digitālo saturu, un tiešsaistes platformas 
nodrošinātāju. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-conditions-scoreboard-2017-edition_en.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332
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No 2022.gada 1.janvāra Patēriņa preču pārdošanas direktīva zaudēs spēku un tiks aizvietota ar 
2019.gada 20.maija Direktīvu (ES) 2019/771 par atsevišķiem preču pārdošanas līgumu aspektiem. 

IZMAIŅAS DRĪZUMĀ 

bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, 
apmainīt preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas 
neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā 
sniegtajam raksturojumam. Garantija nav obligāta t.i. ražotājs vai pārdevējs ir tiesīgs to 
nepiedāvāt. 

Šo divu dažādu instrumentu pastāvēšana noved pie daudziem strīdiem starp patērētājiem 
un tirgotājiem: 

• patērētāji bieži jauc savas likumiskas tiesības ar garantiju. Praksē nereti tirgotāji 
nemaz neinformē patērētājus par viņu likumiskajām tiesībām, bet atsaucas tikai 
uz garantiju; 

• daži tirgotāji pieprasa patērētājiem samaksu par preču remontu, kuram atbilstoši 
likumam ir jābūt bez maksas, kas ir arī ES tiesību pārkāpums; 

• šobrīd, ja neatbilstība atklājas sešos mēnešos pēc preču piegādes, tiek uzskatīts, 
ka tā ir pastāvējusi preču piegādes brīdī, ja vien šis pieņēmums nav 
nesavienojams ar preču īpašībām vai neatbilstības raksturu. Tas nozīmē, ka 
tirgotājam ir jāatbild par neatbilstību, ja viņš nevar pierādīt, kā tā radusies jau pēc 
preces pārdošanas (piemēram, patērētāja vainas dēļ). Ja defekts atklājās pēc 
sešu mēnešu termiņa notecēšanas, patērētājam ir pienākums pierādīt, ka tas ir 
radies pirms preces piegādes, kas var radīt patērētājam lielas grūtības, īpaši ja ir 
nepieciešams veikt ekspertīzi; 

• ja preces neatbilstības gadījumā patērētājs atbilstoši likumam izmantoja tiesības 
atcelt līgumu, atmaksa var aizņemt ļoti ilgu laiku vai arī nenotikt vispār 
(piemēram, ja tirgotājs ir krāpnieks); 

• parasti pārdevēja atbildība par preču neatbilstību līguma noteikumiem ilgst 2 
gadus, neatkarīgi no tā vai preces ir jaunas vai lietotas. Tomēr dažās dalībvalstīs 
atbildības termiņš attiecībā uz lietotām preces var tikt saīsināts līdz 1 gadam, 
pusēm par to vienojoties. Latvijas likums šādu vienošanos slēgt neļauj, bet 
pārrobežu strīdos ir nepieciešams pārbaudīt, kā attiecīgā dalībvalsts ir ieviesusi 
direktīvu attiecībā uz šo aspektu21. 

 

3.4. Negodīgā komercprakse 
Komercprakse ir negodīga, ja tā ir pretrunā profesionālās rūpības prasībām un tā attiecībā 
uz preci vai pakalpojumu būtiski kropļo vai var būtiski kropļot vidusmēra patērētāja 
saimniecisko rīcību. 
21 Šim nolūkam var izmantot Eiropas Komisijas sagatavoto apkopojumu: https://ec.europa.eu/info/article-8a-consumer-sales-and- 
guarantees-directive_en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L0771&from=EN
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Dalībvalstu līmenī: 

• Latvijā direktīvu ievieš galvenokārt Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6.pants. 

Negodīgas komercprakses direktīva 22 ir pilnībā saskaņota un tiek piemērota visiem 
ekonomikas sektoriem. Tā ir ļoti labs rīks tiesību piemērotājiem. Tomēr, tās piemērošana 
nebūt nav vienmērīga, piemēram: 

• patērētāji saskaras ar negodīgu komercpraksi daudzās jomās, bet arvien vairāk – 
digitālajā sfērā (sociālie tīkli, tiešsaistes platformas u.c.); 

• mūsdienās īpaši aktuāli kļuva maldinoši paziņojumi par vidi (t.s. “zaļi” paziņojumi); 
• daži jauni negodīgās komercprakses veidi tika pievienoti direktīvas pielikumam ar 

“Omnibusa” direktīvu, piemēram, meklēšanas rezultāti tiek sniegti, skaidri 
neatklājot, ka tā ir apmaksāta reklāma vai arī nepatiesas patērētāju atsauksmes 
vai ieteikumi. 

 
3.5. Netaisnīgie līguma noteikumi 

Netaisnīgo līguma noteikumu direktīva (93/13/EEK) aizsargā patērētājus pret netaisnīgiem 
līguma noteikumiem tirgotāju sagatavotajos tipveida līgumos. Tā tiek piemērota visiem 
preču un pakalpojumu līgumiem, neatkarīgi no tā vai tie ir noslēgti tiešsaistē vai bezsaistē. 
Lūk ir netaisnīgo līguma noteikumu piemēri, kas ir atrodami līgumos ar patērētajiem: 

• patērētāji saskaras ar noteikumiem, kuri nepamatoti ierobežo vai izslēdz iespēju 
patērētājam izmantot savas likumīgās prasījuma tiesības gadījumā, kad tirgotājs 
nav izpildījis savas līgumsaistības; 

• daži tirgotāji ietver līgumos noteikumus, kuri ļauj viņiem vienpusēji atkāpties no 
līguma, bet nepiešķir tādu pašu iespēju arī patērētājam; 

• daži tirgotāji patur sev tiesības vienpusēji grozīt līgumu bez līgumā paredzēta 
pamatota iemesla vai nebrīdinot par to patērētāju; 

• daži tirgotāji ietver savos līgumos noteikumus, kuri izslēdz patērētājam iespēju 
vai kavē viņu vērsties patērētāju tiesību aizsardzības iestādēs vai tiesā. 

 
4. LIKUMI UN NOTEIKUMI ES UN DALĪBVALSTU LĪMENĪ 

4.1. Netaisnīgo līguma noteikumu direktīva (“UCTD”) 
• Padomes direktīva 93/13/EEK (1993. gada 5. aprīlis) par negodīgiem noteikumiem 

patērētāju līgumos. 
• Pamatnostādnes par Padomes Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem 

patērētāju līgumos interpretēšanu un piemērošanu. 
 
 

 

22 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi 
iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses 
direktīva”) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01993L0013-20111212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52019XC0927(01)&from=LV
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Dalībvalstu līmenī 

• Latvijā direktīvu ievieš galvenokārt Negodīgās komercprakses aizlieguma likums 
un Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Informācija par direktīvas ieviešanu 
citās dalībvalstīs ir atrodama šeit. 

• Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā ir pieejami skaidrojumi par 
Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, kā arī vadlīnijas tirgotājiem par 
godīgas komercprakses īstenošanu dažādos ekonomikas sektoros, piemēram, 
kreditēšanas, elektronisko sakaru, distances tirdzniecības, uztura bagātinātāju 
tirdzniecības jomās. 

 

Papildu avoti: 

• Praktiska informācija par Negodīgas komercprakses direktīvu ir pieejama šeit. 
 

4.2 Negodīgas komercprakses direktīva (“UCPD”) 
• Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū 

attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas 
komercprakses direktīva”). 

• Vadlīnijas par to, kā   īstenot/piemērot   direktīvu   2005/29/EK   par   negodīgu 
komercpraksi 23. 

 
 

 
Papildu avoti: 

• Eiropas Komisijas ziņojums par direktīvas piemērošanu; 
• Eiropas Komisijas paziņojums par direktīvas piemērošanu. 

 
23 Komisijas dienestu darba dokuments "Vadlīnijas par to, kā īstenot/piemērot direktīvu 2005/29/ek par 
negodīgu komercpraksi" pavaddokuments dokumentam "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai" - SWD/2016/0163 final 

Informācija par direktīvas ieviešanu citās dalībvalstīs ir atrodama šeit. 
• Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā ir pieejama informācija par 

līgumiem ar patērētājiem, kā arī vadlīnijas taisnīgu līgumu sastādīšanai 
kreditēšanas un elektronisko sakaru pakalpojumu jomās; 

• Saskaņā ar Netaisnīgo līguma noteikumu direktīvas 8.pantu dalībvalstis var 
pieņemt vai saglabāt noteikumus, kas ir stingrāki, nekā to prasa direktīva. 
Sekojošā tabula atspoguļo informāciju par direktīvas ieviešanu, kuru dalībvalstis 
sniedz Eiropas Komisijai. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex%3A32005L0029
https://ptac.gov.lv/lv/content/negod-ga-komercprakse-un-rekl-ma
https://ptac.gov.lv/lv/content/negod-ga-komercprakse-un-rekl-ma
https://ptac.gov.lv/lv/content/vadlanijas-godigas-komercprakses-stenosanai-un-taisnigu-ligumu-sastadisanai
https://ptac.gov.lv/lv/content/vadlanijas-godigas-komercprakses-stenosanai-un-taisnigu-ligumu-sastadisanai
https://ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/fin_vadlinijas_komercprakse.pdf
https://ptac.gov.lv/sites/default/files/10.02.2020_vadlinijas_elektroniskie_sakari.pdf
https://ptac.gov.lv/sites/default/files/ptacvadl_distance_27.09.2017.pdf
https://ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/uztura_bagatinataji_nr.8.pdf
https://ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/uztura_bagatinataji_nr.8.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/unfair-treatment/unfair-contract-terms/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02005L0029-20220528&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52016SC0163&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52013DC0139&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52013DC0138&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=celex%3A31993L0013
https://ptac.gov.lv/lv/content/l-gumi-ar-pat-r-t-jiem
https://ptac.gov.lv/lv/content/l-gumi-ar-pat-r-t-jiem
https://ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/vadlinijas_taisniga_pateretaja_kreditesanas_liguma_sastadisanai_2019.pdf
https://ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/vadlinijas_esl_ligumanoteikumi.pdf
https://ec.europa.eu/info/notifications-under-article-8a-directive-93-13-eec_en
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Dalībvalstu līmenī: 

• Galvenie normatīvie tiesību akti ar kuriem direktīva tika ieviesta Latvijā ir Patērētāju 
tiesību aizsardzības likums, Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi N r . 255 
"Noteikumi par distances līgumu", kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija 
noteikumi Nr.254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās 
saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas". Informācija par direktīvas 
ieviešanu citās dalībvalstīs ir atrodama šeit. 

• Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā ir pieejama informācija 
tirgotājiem par distances tirdzniecību un tirdzniecību ārpus uzņēmuma telpām, kā 
arī vadlīnijas distances tirdzniecības jomā. 

Dalībvalstu līmenī: 

• Patēriņa preču pārdošanas direktīva tika ieviesta Latvijā ar Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumu. Informācija par direktīvas ieviešanu citās dalībvalstīs ir 
atrodama šeit. 

• Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā ir pieejama informācija 
patērētājiem par patērētāju tiesībām preču neatbilstības līguma noteikumiem 
gadījumā. 

 

4.3 Patērētāju tiesību direktīva (“CRD”) 
• Direktīva 2011/83/ES par patērētāju tiesībām un 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/ 
EK (“Patērētāju tiesību direktīva”) 

• EK Vadlīnijas par Patērētāju tiesību direktīvu 
 
 
 

 
Papildu avoti: 

• Paraugi digitāliem produktiem ir pieejami šeit (angl.) 
• Faktu lapa par Patērētāju tiesību direktīvu ir pieejama šeit (angl.) 

 

4.4. Patēriņa preču pārdošanas direktīva (“CSD”) 
Direktīva 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām 
garantijām. 

 
Papildu avoti: 

https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu
https://likumi.lv/ta/id/266581-noteikumi-par-ligumu-kas-noslegts-arpus-pastavigas-tirdzniecibas-vai-pakalpojumu-sniegsanas-vietas
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/NIM/?uri=CELEX%3A32011L0083
https://ptac.gov.lv/lv/content/par-distances-tirdzniec-bu
https://ptac.gov.lv/lv/content/tirdzniec-ba-rpus-past-v-g-s-tirdzniec-bas-vietas
https://ptac.gov.lv/sites/default/files/ptacvadl_distance_27.09.2017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/NIM/?uri=CELEX%3A31999L0044
https://ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-tiesibas-speka-no-2016-gada-1janvara
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0083-20220528
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_guidance_lv_updated.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/model_digital_products_info_complete_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/crd_arc_factsheet-consumer_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A01999L0044-20111212&PP2Contents
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Jaunā Omnibusa direktīva: 

Jaunā Preču pārdošanas direktīva (“SoG”): 

• Legal guarantees and commercial warranties on consumer goods in the EU, Iceland 
and Norway “Are they Worth the Money?” – ECC-NET ziņojums (papildināts 
2019.gada aprīlī). 

• Garantijas un preču atgriešana – Praktiskā informācija. 

 
4.5. Atsauces uz jaunām direktīvām: “Omnibusa”, “Digitālā satura” un 
“Preču pārdošanas” direktīvām 

 

Direktīva (ES) 2019/2161 (2019. gada 27. novembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 
93/13/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/6/EK, 2005/29/EK un 
2011/83/ES attiecībā uz Savienības patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi 
un modernizēšanu. 

 

Direktīva (ES) 2019/770 (2019. gada 20. maijs) par dažiem digitālā satura un digitālo 
pakalpojumu piegādes līgumu aspektiem. 

Direktīva (ES) 2019/771 (2019. gada 20. maijs) par atsevišķiem preču pārdošanas līgumu 
aspektiem, ar kuru groza Regulu (ES) 2017/2394 un Direktīvu 2009/22/EK un atceļ 
Direktīvu 1999/44/EK 

 
5. JUDIKATŪRA 

5.1. Judikatūra Negodīgas komercprakses direktīvas jomā 
Vadlīniju par to, kā īstenot/piemērot direktīvu 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi I 
pielikumā ir ietverts saraksts ar EST judikatūru, kas attiecas uz konkrēto direktīvu. 

 
5.2. Judikatūra Netaisnīgo līguma noteikumu direktīvas jomā 

Pamatnostādnes par Padomes Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem 
patērētāju līgumos interpretēšanu un piemērošanu I pielikumā ir ietverts saraksts ar EST 
judikatūru, kas attiecas uz konkrēto direktīvu. 

 

5.3. Eiropas Savienības tiesas apkopojums 
Eiropas Savienības tiesa 2018.gadā publicēja brošūru (angļu valodā), kurā apkopoja 
informāciju par svarīgākām lietām patērētāju aizsardzības tiesību jomā (negodīga 
komercprakse, netaisnīgie līguma noteikumi u.c.). 

Jaunā Digitāla satura direktīva (“DCD”). 

https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/PDF_EN/REPORT-_GUARANTEE/garanties_update_2019.pdf
https://www.europe-consommateurs.eu/fileadmin/user_upload/eu-consommateurs/PDFs/PDF_EN/REPORT-_GUARANTEE/garanties_update_2019.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_lv.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L2161&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L0770&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32019L0771&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52016SC0163&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52016SC0163&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52019XC0927(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52019XC0927(01)&from=EN
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-05/qd-05-17-118-en-n.pdf
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6. KO PATĒRĒTĀJI VAR DARĪT, JA VIŅIEM RADĀS PROBLĒMA? 

6.1. Dalībvalstu patērētāju organizācijas 
Patērētāju organizācijām ir svarīga loma strīdu starp patērētājiem un tirgotājiem risināšanā. 
Klikšķinot šeit, Jūs varat atrast to Latvijas patērētāju 
organizāciju kontaktinformāciju, kuras sniedz padomu un 
palīdzību patērētājiem dažādos Latvijas reģionos. 

 
6.2. Eiropas patērētāju informēšanas centri 
(ECC-NET) 

ECC-NET ir patērētāju informēšanas centru tīkls. Tie tiek 
galā ar pārrobežu strīdiem starp patērētājiem un 
tirgotājiem. Katrā ES dalībvalstī, kā arī Norvēģijā un 
Īslandē ir viens Eiropas patērētāju informēšanas centrs. 
Visu Eiropas informēšanas centru saraksts pieejams šeit. 

 
6.3. Dalībvalstu valsts iestādes 

Daudzos gadījumos patērētāji var iesniegt sūdzības dalībvalstu valsts iestādēm, piemēram 
tirgus uzraudzības iestādēm vai regulatoriem konkrētajos ekonomikas sektoros. Tomēr, ne 
visās dalībvalstīs valsts iestādes pieņem sūdzības no individuāliem patērētājiem. Valsts 
iestādes neveic arī kompensējošas funkcijas t.i. valsts iestāde var uzlikt tirgotājam sodu par 
negodīgu komercpraksi, bet nelems par to vai patērētājam pienākas zaudējumu atlīdzība. 

Ja patērētāju tiesību pārkāpums tiek izdarīts vairākās ES dalībvalstīs, šo valstu iestādes 
sadarbojas un palīdz viena otrai izmeklēšanā ar patērētāju aizsardzības sadarbības 
(Consumer Protection Cooperation jeb CPC) tīkla palīdzību. 

 
• Atsauce uz normatīvo aktu: 

Regula (ES) 2017/2394 (2017. gada 12. decembris) par sadarbību starp valstu iestādēm, 
kas atbild par tiesību aktu izpildi patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un ar ko atceļ Regulu 
(EK) Nr. 2006/2004. 

 
6.4. Mazā apmēra procedūra dalībvalsts tiesā un Eiropas mazā apmēra 
procedūra (EMAP) 

Daudzās dalībvalstīs, patērētāji var izmantot mazā apmēra prasību izskatīšanas 
procedūras strīdos ar tirgotājiem. Parasti šīs procedūras ir lētākas un ātrākas, nekā 

https://pateretajs.lv/index.php/lv/kontakti-rekviziti/konsultanti-reionos
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32017R2394&from=EN


17  

Arī Latvijā pastāv mazā apmēra procedūra – tā saucas vienkāršotā procedūra. Saskaņā ar 
Civilprocesa likumu, vienkāršotā procedūra ir pieļaujama tikai prasībās par naudas piedziņu, ja 
galvenais parāds nepārsniedz 2500 EUR. Tās uzsākšanai nepieciešams aizpildīt noteiktā parauga 
veidlapu. Vienkāršotas procedūras ietvaros lieta parasti tiek izskatīta rakstveida procesā, bet 
tiesas spriedumu var pārsūdzēt tikai apelācijas kārtībā. Valsts nodevas apmērs vienkāršotās 
procedūras gadījumā neatšķiras no valsts nodevas apmēra parastajās prasības tiesvedības lietās. 

parastie tiesvedības veidi. Tomēr jāņem vērā, ka šo procedūru izmantošanai nepieciešams 
ievērot maksimālo prasības summas apmēru. 

 
Ja tirgotājs atrodas ārzemēs, patērētājs var izmantot Eiropas mazā apmēra prasību 
procedūru (EMAP). EMAP ir vienkāršota tiesvedība, kuru uzsāk, pamatojoties uz noteikta 
parauga veidlapu, kura ir pieejama visās 28 ES valodās. Tās mērķis ir vienkāršot un 
paātrināt pārrobežu prasību izskatīšanu, kuru prasības summa nepārsniedz 5000 EUR. 
Procedūra ir pieejama visās ES dalībvalstīs, izņemot Dāniju. 

• Atsauces uz normatīvajiem aktiem: 
o Regula (EK) N r . 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas 

procedūru maza apmēra prasībām. 
o Regula (ES) N  r  . 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un 

spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādātā versija) – 
tā saucamā “Brisele I” 

 
• Kā atrast tiesu, kurai ir piekritīga konkrētā prasība, kā arī informāciju par 

tiesāšanas izdevumiem? 
o Tiešsaistes rīks, lai noteiktu tiesu, kurai būs piekritīga lieta pieejams šeit. 
o Tiešsaistes rīks, lai noteiktu tiesāšanas izdevumu apmēru pieejams šeit. 

 
• Papildu dokumentācija par EMAP (Vadlīnijas EMAP izmantošanai, infografika 

patērētājiem, buklets profesionāliem juristiem) pieejama šeit. 
 

6.5. Strīdu alternatīvās izšķiršanas (SAI) vienības un Strīdu 
izskatīšanas tiešsaistē platforma (SIT) 

Strīdu alternatīvā strīdu izšķiršana (SAI) var būt efektīvs veids, kā individuālie patērētāji var 
atrisināt strīdus ar tirgotājiem un panākt savu prasījumu apmierinājumu. Katrā dalībvalstī 
pastāv SAI vienības un tās ir izveidotas, lai padarītu strīdu risināšanu vienkāršāku un lētāku 
priekš patērētājiem. 

https://likumi.lv/wwwraksti/2018/106/BILDES/N_305_P1.DOCX
https://likumi.lv/wwwraksti/2018/106/BILDES/N_305_P1.DOCX
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-en.do?clang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02007R0861-20170714&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32012R1215&from=LV
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-354-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_court_fees_concerning_small_claims_procedure-306-en.do
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-42-en.do
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Latvijā SIT kontaktpunkta funkcijas pilda Eiropas patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia), kas 
ir Patērētāju tiesību aizsardzības centra struktūrvienība. 

Alternatīvās strīdu izskatīšanas (ASI) vienības  

Definīcija: Strīdu alternatīvā strīdu izšķiršana (SAI) ir ārpustiesas process strīdu 
risināšanai starp patērētāju un tirgotāju ar SAI vienību palīdzību. 

• Atsauce uz normatīvo aktu: 

Direktīva 2013/11/ES (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un 
ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju 
SAI). SAI vienību saraksts visās ES dalībvalstīs ir pieejams šeit. 

 
Strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) platforma  

Definīcija: Strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) platforma ir oficiāla ES mājaslapa, kuru 
uztur Eiropas Komisija. Tās mērķis ir palīdzēt patērētājiem un tirgotājiem panākt 
ārpustiesas risinājumu to savstarpējiem strīdiem. SIT platforma ir izveidota, lai veicinātu 
saziņu starp patērētājiem, tirgotājiem un SAI vienībām. 

• Atsauce uz normatīvo aktu: 

Regula (ES) N r . 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē 
un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju 
SIT). Pilns SIT kontaktpunktu saraksts ir pieejams šeit. 

 

6.6. Parastā tiesvedība 
Patērētāji vienmēr var izmantot parastās tiesu procedūras, jo pieeja taisnīgai tiesai ir 
cilvēka pamattiesība. Tomēr, praksē ļoti neliels patērētāju skaits vēršas tiesā tādēļ, ka 
parastā tiesvedība aizņem pārāk daudz laika un izmaksā pārāk dārgi. 

 

7. CITI INTERESANTI RĪKI: ES JUDIKATŪRAS DATUBĀZES 
Zemāk Jūs atradīsiet informāciju par vairākiem rīkiem, kas var palīdzēt Jums atrast 
nepieciešamo judikatūru: 

• Eiropas Savienības tiesas nolēmumu datubāze (Curia), kas ir pieejama visās ES 
valodās – šeit. 

• Eur-Lex datubāze: Eiropas Savienības juridiskā datubāze: ES judikatūra visās ES 
oficiālās valodās, ieskaitot judikatūru par laika periodu līdz 1997.gada 17.jūnijam – 
šeit. 

• JURIFAST datubāze: to uztur Eiropas Savienības valstu Valsts padomju un 
Augstāko administratīvo tiesu asociācija (Association of the Councils of State and 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32013L0011&from=EN
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32013R0524&from=EN
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.odrList&inline-nav-3
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?oqp&for&mat=or&jge&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&dates&pcs=Oor&lg&pro&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=lv&avg&cid=1521791
https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/eu-case-law.html?locale=lv
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Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union jeb ACA Europe), kura 
satur Eiropas Savienības tiesas judikatūru un atbilstošus jautājumus, kurus uzdeva 
dalībvalstu tiesas (šī datubāze ir pieejama angļu un franču valodās) – šeit. 

• JURE judikatūras datubāze: datubāzi izveidoja Eiropas Komisija, tā satur judikatūru
attiecībā uz jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās
valstīs, kurās nav tās, kurās spriedums tika pieņemts. Tā ietver judikatūru saistībā ar
attiecīgām starptautiskām konvencijām (piemēram, 1968.gada Briseles konvencija,
1988.gada Lugano konvencija, kā arī ES un dalībvalstu judikatūru) – pieejama šeit.

BEIGAS 

http://www.aca-europe.eu/index.php/en/jurifast-en
https://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/jure.html
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