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Atbilde uz Zaļo grāmatu par 
patērētāju acquis pārskatīšanu 
 

Vispārējs raksturojums 
 

ES kopējā nostāja ir radīt reāli funkcionējošu iekšējo tirgu atrodot pareizo 
samēru starp augstu patērētāju tiesību aizsardzības līmeni un uzņēmumu 
konkurētspēju.1 Taču balansa meklējumi var atsaukties arī negatīvi uz patērētāju, 
gadījumā, ja uzņēmumu konkurētspējas veicināšana iekšējā tirgū tiku atzīta par 
prioritārāku.  

Patērētāju uzticības trūkums pārobežu darījumos ir viens no būtiskākajiem 
šķēršļiem, kas kavē izmantot priekšrocības, kas izriet no iekšējā tirgus. Tādēļ ES ir 
tendēta uz dalībvalstu patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu pilnīgu 
skaņošanu jeb maksimālu harmonizēšanu savā starpā. Tādā veidā tiktu veicināta 
iepirkšanās arī pāri valsts robežām, jo patērētājs varētu apzināties, ka viņa tiesības tiks 
aizsargātas visās valstīs vienādi.2 Kopumā pozitīva ideja, taču ir arī savas negatīvās 
puses. Radot visām dalībvalstīm vienādu patērētāju tiesību aizsardzības regulējumu 
ciestu nacionālie normatīvie akti, kuri šobrīd nodrošina augstāku patērētāju 
aizsardzību, nekā direktīvu izvirzītās prasības.  

Katrā dalībvalstī šobrīd regulējums ir ļoti atšķirīgs, taču ne mazāks, kā to 
paredz esošās 8 patērētāju tiesību aizsardzības direktīvas. Šobrīd jau teorētiski 
patērētājs var paļauties, ka viņa tiesības tiks aizsargātas. Vismaz tādā līmenī, kā to 
prasa direktīvas. Domājams, ka informācijas trūkums attur patērētājus slēgt pārrobežu 
darījumus, nevis atšķirīgais regulējums. Lai arī iemesli varētu būt dažādi, atšķirīgais 
dalībvalstu patērētāju tiesību aizsardzības normatīvais regulējums, iespējams būs par 
pamatu esošās „latiņas” pacelšanai, kas kopumā vērtējams pozitīvi. Taču aizsardzības 
līmenis varētu tikt pacelts tik augstu cik būs iespējams dalībvalstīm kopīgi vienoties. 

                                                 
1 Zaļā grāmata par patērētāju acquis 
2 Zaļā grāmata par patērētāju acquis pārskatīšanu 2.1.punkts 
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Tiesību sistēmu un tradīciju atšķirību dēļ nekad netiks pieņemtas tāds regulējums, kas 
atbilstu visu dalībvalstu interesēm un to normatīvajos aktos jau ietvertajam patērētāju 
tiesību aizsardzības augstākajam līmenim. Ar to arī jārēķinās Latvijai, ja tā 
konceptuāli atbalsta maksimālās harmonizācijas pieeju. Var nākties, ka Latvijai tādā 
gadījumā būs jāatsakās no regulējuma, kas šobrīd ir krietni labvēlīgāks patērētājam 
nekā to paredz direktīvu prasības. Iespējams, ka pilnīgo normatīvo aktu saskaņošanu 
(maksimālo harmonizāciju) rezultātā direktīvu vietā varētu tikt pieņemta regula. 
Varianti ir ļoti dažādi, tādēļ atbildot uz jautājumiem vienmēr jāņem vērā iespējamās 
maksimālās harmonizācijas ietekme. Savukārt minimālās harmonizācijas gadījumā – 
savstarpējās atzīšanas princips. 
 

Viedoklis par Komisijas uzdotajiem jautājumiem 
 
 
A1. jautājums: Kura, jūsuprāt, ir vislabākā patērētāju tiesību aktu 
pārskatīšanas pieeja?  
 
1.variants. Vertikālā pieeja, ka kurā ietilpst atsevišķu direktīvu pārskatīšana. 
2.variants. Jaukta pieeja, kurā apvienota pamatinstrumenta pieņemšana, kas risina 
tādus horizontālos jautājumus, kas ir būtisks visiem patērētāju līgumiem, un spēkā 
esošo nozaru direktīvu pārskatīšana pēc vajadzības.  
3.variants. Līdzšinējā situācija: pārskatīšana nenotiek 

 
A1.atbilde: 2.variants 
Apsvērumi: 

Jauktā pieeja ļautu novienādot dažādās prasības līdzīgos patērētāju jautājumos, 
tādējādi mazinot arī neskaidrības patērētājos par konkrētajam gadījumam 
piemērojamiem nosacījumiem. 

Cik var noprast no konteksta, tad pamatinstrumenta pieņemšana ir vērsta uz 
vispārēju patērētāju līgumiem kopīgo principu un normu apkopošanu vienā 
dokumentā. Tas varētu nozīmēt, ka daļa patērētāju tiesību aizsargājošo normu varētu 
tikt kodificētas, veidojot pamatu patērētāju saistību tiesību („consumer contract law”) 
visaptveroša normatīvā akta izveidošanai. Šāda pieeja ir atbalstāma, jo iespējams 
samazinātu lielo direktīvu skaitu un tādējādi nodrošinātu normu pārskatāmību. Tāpat 
arī ieguvums būtu juridisko terminu saskaņošanai.  

Jauktās pieejas atbalstīšana, galvenokārt izmaiņas ieviesīs ES normatīvajos 
aktos, jo tie tiks pārstrukturēti. Attiecībā uz Latvijas normatīvajiem aktiem ietekme 
būs mazāka. Gadījumā, ja pārskatīšanas rezultāta tiks veikti grozījumi pašreizējo 
direktīvu regulējumā, tad attiecīgi atsevišķi grozījumi būs jāveic arī nacionālajā 
likumdošanā.  

 
A2 jautājums: Kādai būtu jābūt iespējamā horizontālā instrumenta darbības 
jomai? 
 
1. variants. Horizontālais instruments attiecas uz visiem patērētāju līgumiem, 
neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar iekšzemes vai pārrobežu darījumiem. 
2. variants. Tas attiecas vienīgi uz pārrobežu līgumiem. 
3. variants. Tas attiecas vienīgi uz distances līgumiem, neatkarīgi no tā, vai tie 
noslēgti pāri robežai, vai iekšzemē. 

 
A2.atbilde: 1.variants 
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Apsvērumi: 
Priekšroka 1.variantam dodama, jo horizontālais instruments, kas attiektos uz 

visiem patērētāju līgumiem, neatkarīgi no tā, vai tie ir saistīti ar iekšzemes vai 
pārrobežu darījumiem ļautu patērētājam justies drošāk par savām tiesībām iekšējā 
tirgū, jo aizsardzības līmenis neatšķirtos atkarībā no tā, kur patērētājs iepirktos. 

Horizontālā instrumenta darbības jomas attiecināšana tikai uz distanču 
līgumiem vai tikai uz pārobežu līgumiem lieki sadrumstalos pašreizējo normatīvo 
regulējumu.  

 
A3 jautājums: Kādam būtu jābūt pārskatīto direktīvu/jaunā instrumenta 
saskaņošanas līmenim? 
 
1. variants. Pārskatīto tiesību aktu pamatā ir pilnīga saskaņošana, kas papildināta ar 
jautājumiem, kuri nav pilnībā saskaņoti ar savstarpējas atzīšanas klauzulu. 
2. variants. Pārskatīto tiesību aktu pamatā ir minimāla saskaņošana apvienojumā ar 
savstarpējas atzīšanas klauzulu vai ar izcelsmes valsts principu. 
 
A3.atbilde: 1.variants 
Apsvērumi: 

 
Pilnīgā saskaņošana (maksimālā harmonizācija) ir ES mērķis, ko tā 

apņēmusies sasniegt tuvākajos gados, tādēļ maz ticams, ka dalībvalstis izšķirsies par 
minimālo saskaņošanu (minimālā harmonizāciju). Šobrīd direktīvas jau paredz 
minimālo saskaņošanu, taču kā minēts 3.3. punktā, tad pašreizējās situācijas dēļ (DV 
ir atšķirīgs patērētāju aizsardzības regulējums), patērētāji neuzticas pārobežu 
darījumiem.  

Patērētāju interešu aizstāvības klubs uzskata, ka dotajā gadījumā priekšroka 
būtu dodama pilnīgai saskaņošanai lielākajā daļā jautājumos, tomēr atsevišķos 
jautājumos būtu pieļaujams ļaut dalībvalstīm noteikt stingrākas prasības, tādējādi 
ļaujot patērētāju tiesību nozarei attīstīties tālāk, kā arī pieskaņot Kopienas regulējuma 
nosacījumus vietējiem apstākļiem. 

 
B1 jautājums: Kā būtu jādefinē pamatjēdzieni „patērētājs” un 
„uzņēmējdarbības veicējs”? 
 
1. variants. Tiek veikta pašreizējo definīciju saskaņošana acquis, nemainot to 
saturu. Patērētāji tiek definēti kā fiziskas personas, kuru rīcības nolūki nav saistīti 
ar to nodarbošanos, uzņēmējdarbību vai profesiju. Uzņēmējdarbības veicēji tiek 
definēti kā (juridiskas vai fiziskas) personas, kuru rīcības nolūki ir saistīti ar to 
nodarbošanos, uzņēmējdarbību vai profesiju. 
2. variants. Jēdzieni „patērētājs” un „uzņēmējdarbības veicējs” tiek paplašināti, lai 
tajos iekļautu fiziskas personas, kuru rīcības nolūki galvenokārt nav saistīti 
(patērētājs) vai galvenokārt ir saistīti (uzņēmējdarbības veicējs) ar to nodarbošanos, 
uzņēmējdarbību vai profesiju. 
 
B1.atbilde: 1.variants 
Apsvērumi: 

Personas (fiziskas un juridiskas personas) nodarbošanās ar saimniecisko vai 
profesionālo darbību ne vienmēr var kalpot par objektīvu kritēriju, nosakot, kurai 
personai ir nepieciešama speciāla tiesību aizsardzība. Taču par patērētāju nevar 
uzskatīt saimnieciskās darbības vai profesionālās darbības veicēju tikai tādēļ, ka tas 
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teorētiski būtu uzskatāms par vājāko līguma slēdzēju pusi. Tas nenozīmē, ka 
nevajadzētu aizsargāt arī personas, kas nodarbojas ar saimniecisko vai profesionālo 
darbību, taču šāda jautājuma izlemšana būtu jāatstāj nacionālajiem likumdevējiem. 
kas lemtu, cik lielā mērā nepieciešama aizsardzība saimnieciskās un profesionālās 
darbības veicējiem. Apšaubāma, piemēram, varētu būt doma, ka profesionālās vai 
saimnieciskās darbības veicēju tiesības vajadzētu aizsargāt brīvdienu līgumos 
(“timeshare” līgumos) u.c. speciāli patērētājam paredzētajos līgumos. Nacionālajam 
likumdevējam pašam vajadzētu izlemt šādus jautājumus. Nav nepieciešams lieki 
sarežģīt pašreizējās patērētāja definīcijas izpratni un līdz ar to patērētāju tiesību 
aizsardzības regulējumu. (Praksē ir ļoti grūti arī nošķirt, vai prece vai pakalpojums 
tiek iegādāts personas paša patēriņam vai arī saimnieciskās vai profesionālās darbības 
nolūkos.)  

Atbalstāma ir doma, ka direktīvu starpā būtu jāsaskaņo patērētāja definīcijas, 
kā arī uzņēmēja (pārdevēja, pakalpojuma sniedzēja) definīcijas.   

 
B2 jautājums: Vai līgumi privātpersonu starpā būtu jāuzskata par patērētāju 
līgumiem, ja viens no dalībniekiem rīkojas, izmantojot profesionālu 
starpnieku? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: patērētāju aizsardzība nav attiecināma uz 
patērētāju savstarpējiem līgumiem, ja viens dalībnieks līguma noslēgšanai izmanto 
profesionālu starpnieku. 
2. variants. Patērētāju līgumu definīcijā tiek iekļautas tādas situācijas, kurās viens 
dalībnieks rīkojas, izmantojot profesionālu starpnieku. 
 
B2.atbilde: 2.variants 
Apsvērumi: 

 
2.variants būtu atbalstāms dēļ juridiskās noteiktības un tāpēc, ka tas nodrošina 

vienādu regulējumu visās dalībvalstīs. Jāņem arī vērā, ka patērētājs šādos gadījumos, 
kad preci patērētāja uzdevumā izplata profesionāls starpnieks, var maldīties attiecībā 
uz pārdevēja statusu un līdz ar to par savām tiesībām pēc pirkuma līguma 
noslēgšanas. 

Profesionālā starpnieka palīdzība vienai pusei var radīt nevienlīdzību pušu 
starpā. Piemēram, advokāts sagatavo līgumu aizdevuma līgumu vai mākleris, kas 
sagatavo nekustāmā īpašuma pārdošanas līgumu, kuros ir vairāki netaisnīgi līguma 
noteikumi. Neskatoties, ka pašas līguma slēdzējas puses būs fiziskas personas, 
starpnieka profesionālais padoms tādā gadījumā radīs nelabvēlīgās sekas otrai 
līgumslēdzējai pusei.  

 
C jautājums: Vai horizontālajā instrumentā būtu jāiekļauj vispārējs 
uzņēmējdarbības veicēja pienākums rīkoties saskaņā ar godprātības un 
godīga darījuma principiem? 
 
1. variants. Horizontālais instruments paredz, ka saskaņā ar ES patērētāju līgumu 
tiesību aktiem uzņēmējdarbības veicējiem jārīkojas godprātīgi. 
2. variants. Tiek saglabāta līdzšinējā situācija: vispārējas klauzulas nav. 
3. variants. Tiek pievienota vispārēja klauzula, kas attiecas gan uz uzņēmējdarbības 
veicējiem, gan patērētājiem. 
 
C.atbilde: 1.variants 
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Apsvērumi: 
 
Vispārīga godprātības pienākuma uzlikšana uzņēmējdarbības veicējiem 

veicinātu augstāka patērētāju tiesību aizsardzības līmeņa sasniegšanu, kā arī palīdzētu 
aizpildīt iespējamos normatīvā regulējuma trūkumus. 

 
D1 jautājums: Cik lielā mērā sodīšanai par negodīgiem līguma noteikumiem 
būtu jāattiecas arī uz tādiem noteikumiem, par kuriem vienošanās panākta 
individuāli? 
 
1. variants. Direktīvas par negodīgiem noteikumiem piemērošanas mērogs tiek 
paplašināts, iekļaujot noteikumus, par kuriem vienošanās panākta individuāli. 
2. variants. Noteikumiem, par kuriem vienošanās panākta individuāli, būtu 
piemērojams tikai direktīvai pievienotais noteikumu saraksts. 
3. variants. Līdzšinējā situācija – Kopienas noteikumi arī turpmāk būs attiecināmi 
vienīgi uz neapstrīdamiem vai iepriekš definētiem noteikumiem. 

 
D1.atbilde: 1.variants 
Apsvērumi: 

Netaisnīgo noteikumu direktīvas prasības attiecināmas arī uz individuāli 
apspriestiem līguma noteikumiem. Patērētāja spēja ietekmēt līguma noteikumus tomēr 
nevar būt vienīgais kritērijs to novērtēšanā no uzraudzības iestāžu puses. 

Pati līguma noteikumu apspriešana nenodibina saistību, tā tikai saskaņo pušu 
viedokļus, kuri varētu būt atšķirīgi, ņemot vērā pušu vēlmes un iespējas. Taču tajā 
pašā laikā pušu vēlmju noskaidrošanā atklājas pušu patiesā griba, kas savukārt ir 
būtisks nosacījums līguma noslēgšanā. Senajās romiešu civiltiesībās par galveno 
līguma noslēgšanas faktoru tika uzskatīts savstarpējs gribas izpaudums. Līgums bija 
uzskatāms par galīgi noslēgtu tikai tad, kad vairs nebija šaubu par kontrahentu gribu, 
kas varēja izpausties jebkādā formā – mutvārdos, rakstveidā, nepārprotamos žestos, 
pat atsevišķos gadījumos klusējot.3 Tādēļ secināms, ka apspriešana ir process, kas 
izpaužas pušu savstarpējās gribas noskaidrošanā. 

Līguma netaisnīgums izriet no paša noteikuma nevis no tā vai tas ticis 
apspriests vai nē. Pat, ja netaisnīgs noteikums ir bijis apspriests, tas nenozīmē, ka tas 
pēkšņi kļūst taisnīgs. Pastāv arī iespēja, ka apspriešanas procesā patērētājs varētu tikt 
maldināts par savām tiesībām un nezināšanas dēļ tas varētu piekrist nosacījumam, kas 
viņu nostāda neizdevīgākā situācijā. Taču šādā situācijā patērētājs nebūtu pasargāts no 
netaisnīgiem līguma noteikumiem. Tas, vai patērētājs vēlas uzņemties netaisnīga 
līguma noteikumā ietverto pienākumu pildīšanu, ir atkarīgs tikai no paša patērētāja. 
Taču nevajadzētu automātiski pieņemt, ka šāds noteikums ir taisnīgs. Turklāt 
godprātības ievērošana princips līgumtiesībās, neskatoties uz noteikuma apspriešanu, 
ir ietverts Civillikuma 1.pantā.  

Izšķirošais faktors netaisnīgu līguma noteikumu konstatēšanā ir gribas 
izteikums, konkrētam līguma noteikumam. Tādēļ noskaidrojot vai līguma noteikums 
ir netaisnīgs, nepieciešams būtu vērtēt vai patērētājs ir paudis savu gribu konkrētam 
līguma noteikumam. 

 
 
D2 jautājums: Kādam būtu jābūt ikviena negodīgu līguma noteikumu 

                                                 
3 V.Kalniņš, Romiešu civiltiesību pamati, Rīga 1977 
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saraksta statusam, kas iekļaujami horizontālā instrumentā? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: saglabāt pašreizējo indikatīvo sarakstu. 
2. variants. Attiecībā uz dažiem līguma noteikumiem tiek noteikts atspēkojams 
pieņēmums par negodīgumu (pelēkais saraksts). Šis variants apvieno norādes un 
elastību attiecībā uz godīguma novērtējumu. 
3. variants. Tiek izveidots tādu noteikumu saraksts – iespējams, daudz īsāks nekā 
pašreizējais saraksts –, kas tiek uzskatīti par negodīgiem jebkuros apstākļos 
(melnais saraksts). 
4. variants. 2. un 3. varianta kombinācija: daži noteikumi tiek pilnībā aizliegti, bet 
uz pārējiem noteikumiem būtu attiecināma atspēkojams pieņēmums par 
negodīgumu. 

 
D2.atbilde: 
Apsvērumi: 

 Uzskatām, ka būtu nepieciešams noteikt melno sarakstu, kā arī pelēko sarakstu 
ar iespējamajiem atspēkojumiem. Tas kalpotu par atspaidu arī pašiem uzņēmējiem, 
tiem izstrādājot patērētājiem domātus tipveida līgumus. 

Savukārt tie noteikumu piemēri, kas atšķirtos no saraksta, būtu pakļauti 
individuālai izvērtēšanai, ņemot vērā konkrēto situāciju.  

Atšķirībā no direktīvas 93/13/EEK, Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības 
likumā ir ietverts Latvijas likumam unikāls princips – tiesiskās vienlīdzības princips, 
kas palīdz objektīvi izvērtēt līguma noteikuma netaisnīgumu. Šis princips ļauj atzīt 
līguma notikumu par netaisnīgu pat tad, ja tas neatbilst sarakstam vai līguma 
noteikums ir objektīvi neattaisnojami vienpusējs, savukārt citos gadījumos tas 
ierobežo noteikuma atzīšanu par netaisnīgu, ja noteikuma radītās sekas ir objektīvi 
attaisnojamas. Tādēļ izšķiroties par konkrētu variantu būtu jāņem vērā, kādu ietekmi 
tas atstās uz Latvijā paredzēto tiesiskās vienlīdzības principu. 

 
D3 jautājums: Vai direktīvā par negodīgiem noteikumiem ietvertā 
negodīguma novērtējuma mērogs būtu jāpaplašina? 
 
1. variants. Negodīguma novērtējuma mērogs tiek paplašināts, lai ietvertu līguma 
galvenā priekšmeta definīciju un cenas piemērotību. 
2. variants. Līdzšinējā situācija – negodīguma novērtējums tiek saglabāts savā 
līdzšinējā veidā. 

 
D3.atbilde: 1.variants 
Apsvērumi: 

Tā kā atsevišķos gadījumos var konstatēt arī cenu veidošanās mehānisma un 
arī līguma priekšmeta apraksta negodīgumu, negodīguma novērtējumā iekļaujama arī 
līguma priekšmeta definīcija, kā arī cenas piemērotība. Jāmin, ka Latvija pašreiz 
normatīvajos aktos līguma priekšmetu un cenu nav izņēmusi no negodīguma 
izvērtējuma mēroga. 

E jautājums: Kādām jābūt līgumiskajām sekām, ja netiek ievērotas patērētāju 
acquis prasības par informēšanu? 
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1. variants. Uzteikuma termiņš kā vienāds tiesiskās aizsardzības līdzeklis 
gadījumos, kad netiek ievērotas prasības par informēšanu, tiek pagarināts, 
piemēram, līdz trīs mēnešiem. 
2. variants. Tiek paredzēti dažādi tiesiskās aizsardzības līdzekļi par dažādu 
informēšanas pienākumu pārkāpšanu: daži pārkāpumi pirms līguma noslēgšanas 
vai līguma noslēgšanas laikā ir pamats tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanai 
(piemēram, nepareiza informācija par produkta cenu varētu patērētājam dot tiesības 
anulēt līgumu), bet cita veida neinformēšana tiek aplūkota savādāk (piemēram, 
pagarinot uzteikuma termiņu vai neizmantojot nekādas līgumsankcijas). 
3. variants. Līdzšinējā situācija: informācijas nesniegšanas līgumiskās sekas 
dažādiem līgumu veidiem arī turpmāk tiek reglamentētas atšķirīgi. 
 
E.atbilde: 2.variants 
Apsvērumi: 

 Atkāpšanās tiesības varētu būt ļoti dažādas. Seku diferencēšana atkarībā no 
informēšanas pienākuma izpildes atbilstu proporcionalitātes principam. 

  
 

F1 jautājums: Vai uzteikuma termiņu ilgums būtu jāsaskaņo visā patērētāju 
acquis? 
 
1. variants. Visiem gadījumiem, kuros patērētāju direktīvas piešķir patērētājiem 
tiesības atteikties no līguma, tiek paredzēts viens uzteikuma termiņš, piemēram, 14 
kalendārās dienas. 
2. variants. Tiek noteiktas divas direktīvu kategorijas, un katrai tiek paredzēts 
konkrēts uzteikuma termiņš (piemēram, 10 kalendārās dienas 
iznēsājumtirdzniecības un distances līgumiem, bet 14 kalendārās dienas – daļlaika 
īpašuma līgumiem). 
3. variants. Līdzšinējā situācija: uzteikuma termiņi patērētāju acquis netiek 
saskaņoti; tos reglamentē nozares tiesību aktos. 
 
F1.atbilde: 1.variants 
Apsvērumi: 

 
Vienots atteikumu tiesību termiņš labāk iesēžas patērētāja atmiņā, kā rezultātā 

tas varētu veicināta šo tiesību biežāku izmantošanu. 
Vienota uzteikuma termiņa ieviešana mazinātu patērētājam iespēju kļūdīties 

par savām tiesībām, prasību vienādošana būtu izdevīga arī uzņēmējiem.  
 

F2 jautājums: Kā būtu jāīsteno atteikuma tiesības? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: dalībvalstīm jābūt iespējai brīvi noteikt atteikuma 
paziņojuma veidu. 
2. variants. Tiek noteikta vienota procedūra paziņojumam par atteikumu visā 
patērētāju acquis. 
3. variants. Tiek izslēgtas visas oficiālās prasības paziņošanai par atteikumu. 
Tādējādi patērētājs var atteikties no līguma jebkādā veidā (tostarp, atdodot atpakaļ 
preces). 
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F2.atbilde: 2.variants 
Apsvērumi: 

 
Atbalstāma būtu vienota procedūra, jo tādā gadījumā DV normatīvajos aktos 

tiktu izslēgtas dažādas atteikuma tiesību realizācijas iespējas. Tāda veidā tiktu 
veicināta patērētāja uzticība pārobežu darījumiem. 

Prasību vienādošana atteikumam ļautu patērētājam drošāk justies iekšējā tirgū, 
veicot pārrobežu pirkumus. Vienots rīcības modelis atvieglotu darbu arī uzņēmējiem. 

 
F3 jautājums: Kādas izmaksas būtu jāsedz patērētājam, ja izmantotas 
atteikuma tiesības? 
 
1. variants. Spēkā esošās normatīvās iespējas tiek likvidētas – tādējādi 
patērētājiem, īstenojot savas anulēšanas tiesības, nerastos nekādas izmaksas. 
2. variants. Tiek vispārinātas pašreizējās iespējas: tādējādi atteikuma tiesību 
īstenošanas gadījumā patērētājiem izmaksas neatkarīgi no līguma veida ir vienādas. 
3. variants. Līdzšinējā situācija: tiek saglabātas šībrīža normatīvās iespējas. 
 
F3.atbilde: 1.variants 
Apsvērumi: 
 

Šis variants ļautu patērētājam drošāk justies iekšējā tirgū, veicot pārrobežu 
pirkumus, kā arī patērētājs neciestu zaudējumus, ja iegādātā prece tomēr neatbilstu 
viņa vēlmēm. Vienots rīcības modelis atvieglotu darbu arī uzņēmējiem. 

G1 jautājums: Vai horizontālajam instrumentam jāparedz patērētājam 
pieejami vispārēji tiesiskās aizsardzības līdzekļi? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: spēkā esošajos tiesību aktos paredzēti tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi, kas paredzēti konkrētiem līgumu tipiem (t.i., pārdošanas). 
Vispārējos līgumu tiesiskās aizsardzības līdzekļus reglamentē valstu tiesību akti. 
2. variants. Tiek paredzēts vispārēju līgumu tiesisko aizsardzības līdzekļu kopums, 
kas ir pieejams patērētājam jebkura patērētāju līguma pārkāpšanas gadījumā. Šie 
tiesiskās aizsardzības līdzekļi ietver: patērētāja tiesības izbeigt līgumu, pieprasīt 
cenas samazinājumu un atteikties no izpildes. 
 
G1.atbilde: 2.variants 
Apsvērumi: 
 

Lai veicinātu pārrobežu darījumu slēgšanu, ir jāizšķiras par otro variantu. 
Uzskatām, ka horizontālajam instrumentam ir jāparedz patērētājiem vispārēji tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi, tie ļautu patērētājiem justies daudz pārliecinošāk par savām 
tiesībām un mobilizētu uzņēmējus sekot līdzi pienācīgai līguma pienākumu izpildei. 

 
G2 jautājums: Vai horizontālajam instrumentam būtu jāpiešķir patērētājiem 
vispārējas tiesības uz kompensāciju par līguma pārkāpšanu? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: jautājumu par līguma kompensācijām regulē valstu 
tiesību akti, izņemot gadījumus, kad to regulē Kopienas acquis (piemēram, 
kompleksie tūrisma braucieni). 
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2. variants. Patērētājiem tiek paredzētas vispārējas tiesības uz kompensāciju – 
patērētāji var pieprasīt kompensāciju par visiem līguma pārkāpumiem neatkarīgi no 
pārkāpuma veida un līguma rakstura. Dalībvalstis izlemj to, kāda veida zaudējumus 
varētu kompensēt. 
3. variants. Patērētājiem tiek paredzētas vispārējas tiesības uz kompensāciju un tiek 
paredzēts, ka šī kompensācija sedz vismaz tīri ekonomiskos (materiālos) 
zaudējumus, kas patērētājam radušies pārkāpuma rezultātā. Dalībvalstis tad var 
brīvi reglamentēt nemateriālos zaudējumus (piemēram, morālo kaitējumu). 
4. variants. Tiek ieviestas vispārējas patērētāju tiesības uz kompensāciju, un tiek 
paredzēts, ka šī kompensācija sedz gan tīri ekonomiskus (materiālus) zaudējumus, 
gan morālo kaitējumu. 

 
G2.atbilde: 3.variants 
Apsvērumi: 
 

Ir nepieciešams paredzēt patērētājam tiesības uz kompensāciju gan par 
ekonomiskajiem zaudējumiem, gan morālo kaitējumu, jo atsevišķos gadījumos līguma 
nepienācīga izpilde patērētājam var nodarīt lielu materiālu kaitējumu, kamēr 
ekonomiskie zaudējumi lielākoties ir sīki un nenozīmīgi. 
 
H1 jautājums: Vai noteikumiem par preču pārdošanu patērētājam būtu 
jāattiecas uz citiem līgumu veidiem, saskaņā ar kuriem patērētājiem tiek 
piegādātas preces vai tiek sniegti digitāla satura pakalpojumi? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: t.i., piemērošana attiecas uz plaša patēriņa preču 
pārdošanu, izņemot preces, kas vēl jāsaražo. 
2. variants. Darbības joma tiek paplašināta, lai ietvertu citus līgumu veidus, 
saskaņā ar kuriem patērētājam piegādā preces (piemēram, automašīnu īrēšana). 
3. variants. Noteikumu darbības joma tiek paplašināta, lai ietvertu citus līgumu 
veidus, saskaņā ar kuriem patērētājam tiek sniegti digitāla satura pakalpojumi 
(piemēram, tiešsaistes mūzika). 
4. variants. 2. un 3. varianta kombinācija. 
 
H1.atbilde: 4.variants 
Apsvērumi: 

 
Noteikumiem par preču pārdošanu bez izšķirības jāattiecas uz jebkāda veida 

precēm un pakalpojumiem, tādējādi sekojot līdzi visiem jaunievedumiem tirgū. 
Šobrīd PTAL 29.pants paredz līdzīgu regulējumu pakalpojumiem, kā direktīva 

99/44/EK noteikumi, kuras darbības joma šobrīd ir attiecināta tikai uz precēm, kas ir 
ķermeniskas4, bet neaptver pakalpojumus, kuru gala rezultāts ir neizpaužas materiālā 
formā. Šajā ziņā Latvija ir krietnu soli priekšā, jo aptver arī visa veida pakalpojumus 
neatkarīgi no pakalpojuma gala rezultāta. Latvijas pieeja salīdzinoši ar direktīvas 
prasībām ir krietni vien progresīvāka un tādēļ būtu jāpastāv uz tādu regulējumu, kas ir 
vislabvēlīgākais patērētājam raugoties no Latvijas pozīcijām. 

 
                                                 
4 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on 
certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees 1.panta pirmās daļas b) 
apakšpunkts 
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H2 jautājums: Vai noteikumi par preču pārdošanu patērētājiem būtu 
attiecināmi uz lietotām precēm, ko pārdod atklātās izsolēs? 
 
1. variants. Jā. 
2. variants. Nē, šādas preces tiek izslēgtas no Kopienas noteikumu darbības jomas. 

 
H2.atbilde: 1.variants 
Apsvērumi: 

 
Jā. Ar nosacījumu, ka lietoto preču izsolītājs ir preču īpašnieks. Ja izsolē 

piedāvātās preces pieder dažādām fiziskām personām, tad to starpā neveidosies 
patērētāja un pārdevēja tiesiskās attiecības. Taču nav izslēgta lietotu preču izsolīšana, 
ja preču īpašnieks ir uzņēmējs, kuram pieder noteiktas preces un kuras tas izsolot 
pārdod patērētājam. Piemēram, interneta izsoles, kurās tiek izsolītas lietotas 
automašīnas. 

Noteikumiem par preču pārdošanu ir jāattiecas arī uz lietotām precēm, tomēr 
tiem ir jābūt samērīgiem arī pret pārdevēju, atsevišķos gadījumos pat pieļaujot 
izņēmumus, lai lietotu preču pārdošana izsolēs netiktu padarīta par pārāk neizdevīgu 
arī pašiem patērētājiem kā pircējiem. 

 
I1 jautājums: Kā būtu definējama piegāde? 
 
1. variants. Piegāde nozīmē to, ka patērētājs faktiski saņem preces (t.i., preces tiek 
atdotas patērētājam). 
2. variants. Piegāde nozīmē, ka preces tiek nodotas patērētāja rīcībā līgumā 
noteiktajā laikā un vietā. 
3. variants. Piegāde parasti nozīmē, ka patērētājs preces fiziski pārņem savā 
valdījumā, tomēr puses var vienoties citādi. 
4. variants. Līdzšinējā situācija: jēdziens „piegāde” netiek definēts. 

 
I1.atbilde: 1.variants 
Apsvērumi: 

 
Par piegādes brīdi būtu uzskatāms brīdis, kad patērētājs preci fiziski ir saņēmis 

(pieņemams, ka no tā brīža patērētājs preci sāk lietot). 
Ir svarīgi noteikt, kad piegāde ir notikusi, jo no šī brīža pāriet risks par 

iegādāto preci, šo noteikumu novienādošana kopienas līmenī ļautu vairotu patērētāju 
uzticību arī pārrobežu piegādēm. 

 
I2 jautājums: Kā preču pārdošanā patērētājam būtu jāreglamentē riska 
nodošana? 
 
1. variants. Riska nodošanu reglamentē Kopienas līmenī un to saista ar piegādes 
brīdi. 
2. variants. Līdzšinējā situācija: riska nodošanu reglamentē dalībvalstis, tādējādi 
radot atšķirīgus risinājumus. 
 
I2.atbilde: 1.variants 
Apsvērumi: 
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 Riska nodošanas reglamentēšana Kopienas līmenī un to sasaiste ar piegādes 
brīdi būtu viegli uztverama gan patērētājam, gan uzņēmējiem. 

Šis jautājums, jāskata kopā ar iepriekšējo jautājumu (skat. 5.3.punktu). Riska 
pārejai jānotiek ar brīdi, kad prece fiziski saņemta. Līdzīgu regulējumu vajadzētu arī 
attiecināt uz pakalpojumu līgumiem. Piemēram, ar iznomātās automašīnas uzsākšanu 
lietot vai ar izgatavotās lietas nodošanas brīdi patērētājam, u.c. 
 
J1 jautājums: Vai horizontālajam instrumentam būtu jāpagarina termiņi, kas 
attiecas uz neatbilstību, par periodu, kura laikā tika izmantoti tiesiskās 
aizsardzības līdzekļi? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: nekas netiek mainīts. 
2. variants. Jā. Horizontālais instruments paredz, ka juridiskās garantijas darbības 
laiks tiek pagarināts par periodu, kura laikā patērētājs nevarēja lietot preces, jo tika 
izmantoti tiesiskās aizsardzības līdzekļi. 

 
J1.atbilde: 2.variants 
Apsvērumi: 

 
Juridiskās garantijas darbības laika pagarināšana par periodu, kura laikā 

patērētājs nevarēja lietot preces, jo izmantoja tiesiskās aizsardzības līdzekļus, izriet no 
prasības pēc taisnīguma, ņemot arī vērā to, ka prece šajā laikā nekādi nevar tikt 
lietota, kā arī to, ka šāds pagarinājums izriet no ražotāja vainas.  

Šobrīd Latvijā no divu gadu likumiskā garantijas termiņa tiek skaitīts ārā laiks, 
kad patērētājs nav lietojis preci vai pakalpojumu dēļ defektu konstatēšanas, remonta 
vai cita iemesla, kura dēļ iegādātā prece vai pakalpojums netiek sniegts patērētājam. 
Šāds regulējums ir progresīvāks, nekā direktīvas šobrīd to nosaka. 

 
J2 jautājums: Vai garantija būtu automātiski jāpagarina preču remonta 
gadījumā, lai to var attiecināt uz atkārtotiem defektiem? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: garantija netiek pagarināta. 
2. variants. Juridiskās garantijas darbības laiks tiek pagarināts par periodu, ko 
nosaka pēc remonta, lai ietvertu tāda paša defekta atkārtošanos turpmāk. 

 
J2.atbilde: 2.variants 
Apsvērumi: 

 
Šobrīd Latvijā pēc preces remonta patērētājs ir tiesīgs pieteikt atkārtotu 

prasību par preces defektiem, kā arī likumiskās garantijas termiņš netiek skaitīts par 
laiku, kurā prece tiek remontēta. Šāds regulējums ir progresīvāks, nekā direktīvas 
šobrīd to nosaka. 

Papildus iepriekšējā punktā minētajam, uzskatām, ka šāds noteikums veicinātu 
ražotājus censties ražot kvalitatīvākas preces, kā arī uzņemties atbildību par tajās 
veiktajiem remontiem. Attiecībā uz šādas normas piemērošanu gan jāņem vērā preču 
dabiskais lietošanas ilgums un nolietošanās pakāpe.  

 
J3 jautājums: Vai vajadzīgi īpaši noteikumi par lietotām precēm? 
 
1. variants. Horizontālajā instrumentā netiek iekļauta neviena atkāpe par lietotām 
precēm: pārdevējs un patērētājs nevar vienoties par īsāku periodu atbildībai par 
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lietotu preču defektiem. 
2. variants. Horizontālajā instrumentā tiek iekļauti konkrēti noteikumi par lietotām 
precēm: pārdevējs un patērētājs var vienoties par īsāku periodu atbildībai par lietotu 
preču defektiem (bet ne īsāku par vienu gadu). 

 
J3.atbilde: 2.variants 
Apsvērumi: 

 
Pārāk gara atbildības termiņa noteikšana būtu nesamērīga un nelabvēlīgi 

ietekmētu šādu darījumu skaitu. Arī gads šajā gadījumā ir uzskatāms par pietiekoši 
garu atbildības periodu. 

 
J4 jautājums: Kam būtu jāuzliek pienākums pierādīt to, ka defekti bija jau 
piegādes brīdī? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: pirmo sešu mēnešu laikā uzņēmējdarbības 
veicējam ir jāpierāda, ka piegādes brīdī defekta nebija. 
2. variants. Uzņēmējdarbības veicējam visā juridiskās garantijas darbības laikā ir 
jāpierāda, ka piegādes brīdī defekta nebija, ja tas ir savienojams ar preču un defektu 
raksturu. 

 
J4.atbilde: 2.variants 
Apsvērumi: 

 
2.variantā ir iekļauta ļoti progresīva ideja, proti, divu gadu laikā pārdevējam ir 

jāpierāda, ka preces defekti nav radušies ražotāja vai pārdevēja dēļ. Uzskatām, ka nav 
attaisnoti sadalīt atbildības periodu un pierādīšanas nastas uzlikšana ražotājam visā 
atbildības periodā ir attaisnojama, ņemot vērā viņa zināšanas, kā arī uzkrāto pieredzi 
par attiecīgo preci. Jāņem vērā, ka tāpat lielā daļā gadījumu ir nepieciešams pieaicināt 
ekspertu, kurš var sniegt atzinumu par defektu cēloni. 

Latvijas gadījumā, tas dod neierobežotas tiesības patērētājam neskaitāmas 
reizes vērsties ar prasību pie pārdevēja un prasīt preces defektu noteikšanu – veikt 
ekspertīzi. Tā kā ekspertīzi veiks pārdevējs un nav izslēgta iespēja, ka ekspertīzes 
veicēji ir neobjektīvi, tad katrreiz patērētājam būtu jāatlīdzina radušies ekspertīzes 
izdevumi. Tādēļ Latvija atgrieztos pie problēmām, kas bija sakarā ar 2004.gada 
23.marta MK noteikumiem Nr.145 „Kārtība, kādā piesakāms patērētāja prasījums par 
līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizējama preces vai 
pakalpojuma ekspertīze”, kad pēc prasījuma pieteikuma iesniegšanas automātiski tiek 
veikta ekspertīze no pārdevēja puses. Ja ir iespējams rast risinājumu šai problēmai, tad 
2.variants būtu atbalstāms. 

 
 

K1 jautājums: Vai patērētājam jābūt iespējai brīvi izvēlēties jebkuru no 
pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: patērētājiem ir pienākums vispirms pieprasīt 
preces remontu/aizstāšanu, bet cenas samazinājumu vai līguma izbeigšanu prasīt 
tikai tad, ja nav iespējams izmantot citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 
2. variants. Patērētājam ir iespēja brīvi izvēlēties jebkuru no pieejamajiem tiesiskās 
aizsardzības līdzekļiem jau no paša sākuma. Taču līguma izbeigšana ir iespējama 
tikai noteiktos apstākļos. 
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3. variants. Patērētājiem ir pienākums vispirms pieprasīt preces remontu/aizstāšanu 
vai cenas samazinājumu, un viņi var prasīt izbeigt līgumu tikai tad, ja nav 
iespējams izmantot šos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

 
K1.atbilde: modificēts 2.variants 
Apsvērumi: 

 
Patērētājam ir jādod iespēju brīvi izvēlēties no pieejamajiem tiesiskās 

aizsardzības līdzekļiem, jo savādāk sanāk, ka patērētājam tiek uzspiesta tā pati prece, 
kurai patērētājs vairs nevēlas uzticēties. Šai iespējai piemīt kompensējošs raksturs par 
līguma nepienācīgu izpildi no ražotāja puses, kā arī tā veicinātu kvalitatīvāku preču 
ražošanu, kā rezultātā tiktu ietaupīti to ražošanai nepieciešamie resursi. 

PTAL ietvertie tiesiskās aizsardzības līdzekļi, proti, preces remonts nav 
ekvivalents preces apmaiņai, savukārt cenas samazinājums nav ekvivalents līguma 
laušanai. Tādēļ šobrīd paredzētie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir savstarpēji 
nesaderīgi, ņemot vērā, ka patērētājs nevar brīvi izvēlēties jebkuru no četriem 
tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Ja savstarpēji mantiski ekvivalentas prasības ir 
preces remonts vai cenas samazinājums, kā arī preces apmaiņa vai līguma laušanu. 
Taču raugoties no saistību tiesību viedokļa, līguma laušanai ir jābūt galējam 
līdzeklim, ja nav iespējami iepriekš minētie varianti (remonts, apmaiņa un cenas 
samazinājums). Tādēļ divu gadu termiņā patērētājam būtu jādod iespēja brīvi 
izvēlēties preces remontu vai cenas samazinājumu, taču apmaiņu un līguma laušanu 
tikai, tad ja defekts ir būtisks (nav iespējams veikt remontu, vai cenas samazinājums 
pārsniegtu 60 % no preces vērtības).   

 
K2 jautājums: Vai patērētājiem būtu jāziņo pārdevējam par neatbilstību? 
 
1. variants. Tiek noteikts pienākums paziņot pārdevējam par jebkādu defektu. 
2. variants. Tiek noteikts pienākums paziņot konkrētos apstākļos (piemēram, ja 
pārdevējs rīkojies pretrunā ar godprātības prasību vai ir bijis rupji nolaidīgs). 
3. variants. Pienākums noteiktā laika posmā informēt tiek atcelts. 
 
K2.atbilde: 3.variants 
Apsvērumi: 

Patērētāju tiesību aizsardzības likumā vispārējs terminēts pienākums informēt 
pārdevēju par preces defektiem no to rašanās brīža nepastāv. Šāda prasība ir atzīstama 
par lieku formalitāti, pietiek, ja patērētājs piesaka preces neatbilstību noteiktajā 
atbildības termiņā. Iekļaušanās atbildības termiņā ir uz paša patērētāja risku, pie tam 
uz šo gadījumu būtu attiecināms laba saimnieka princips, ja patērētāja kavēšanās 
pieteikt preces defektu būtu novedusi līdz galīgai preces izjukšanai. 
 
L jautājums: Vai horizontālajam instrumentam būtu jāievieš ražotāju tieša 
atbildība par neatbilstību? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: ES līmenī netiek ieviesti noteikumi par ražotāju 
tiešu atbildību. 
2. variants. Ražotāju tiešu atbildību ievieš saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem 
nosacījumiem. 
 
L.atbilde: 2.variants 
Apsvērumi: 
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Iespēja pieteikt prasījumu pa tiešo ražotājam ir svarīga gadījumos, kad 

pārdevējs dažādu iemeslu dēļ vairs nepastāv, vai ir citu iemeslu dēļ ir grūti pieejams. 
Šāda iespēja arī vairotu patērētāju uzticību pārrobežu iepirkumiem, jo pat, ja veikals 
vairs nebūtu atrodams, pastāvētu iespēja vērst prasību pret ražotāju. 

 
M1 jautājums: Vai horizontālam instrumentam būtu jāparedz tirdzniecības 
garantijas standarta saturs? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: horizontālajā instrumentā netiek iekļauti 
standartnoteikumi. 
2. variants. Tiek ieviesti tirdzniecības garantiju standartnoteikumi. 
 
M1.atbilde:  2.variants 
Apsvērumi: 
 

Patērētājiem pašlaik ir grūti saprast garantijas būtību un to kā tai īsti ir 
jāizpaužas, tai skaitā, kas var kalpot par tās apliecinājumu. Līdz ar to garantijas satura 
standarts palīdzētu patērētājiem daudz labāk orientēties savās tiesībās un to 
realizēšanā. 

Izpratne par komerciālo/tirdzniecības garantiju Latvijas ir ļoti dažāda. Bieži 
vien garantijas noteikumi izslēdz ar likumu noteikto atbildību nevis paredz papildus 
saistības. Garantija arī ir viens līdzekļiem, kas maldina patērētāju par viņa tiesībām, jo 
patērētājs parasti paļaujas, ka viņš ir tiesīgs izvirzīt pretenzijas tika atbilstoši 
komerciālajai garantijai. 
 
M2 jautājums: Vai horizontālam instrumentam būtu jāreglamentē iespēja 
nodot tirdzniecības garantiju? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: Kopienas noteikumi nereglamentē iespēju nodot 
tirdzniecības garantiju. 
2. variants. Tiek ieviests obligāts noteikums par garantijas automātisku nodošanu 
turpmākajiem pircējiem. 
3. variants. Horizontālais instruments paredz garantijas nodošanu kā 
standartnoteikumu, t.i., garantētājs var izslēgt vai ierobežot iespēju nodot 
tirdzniecības garantiju. 
 
M2.atbilde:  2.variants 
Apsvērumi: 
 

Progresīvāks ir otrais variants, taču jāņem vērā, ka komerciālā garantija ir 
papildus saistība, kuru uzņemas ražotājs pret patērētāju. Galvenais, lai ražotāja 
garantijā uzņemtās saistības pārdevējs neierobežotu. Proti, ja patērētājs izvēlas 
griezties pie pārdevēja ar prasījumiem, kas izriet no ražotāja garantijas, tad šo 
noteikumu izpilde būtu jānodrošina pārdevējam, speciāli patērētājam nemeklējot 
ražotāju. 

Preces tālāka pārdošana nekādi neietekmē pašu preci līdz ar to nav pieļaujams 
aizliegums tālākai garantijas nodošanai. Jāņem arī vērā, ka pastāvot preču masveida 
ražošanai un izplatīšanai nav iespējams individuāli izvērtēt patērētāju, nosakot viņam 
individuālu garantijas periodu. Līdz ar to šādā garantijas aprobežošanā faktiski ir 
saskatāmas diskriminācijas pazīmes. 
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M3 jautājums: Vai horizontālajam instrumentam būtu jāreglamentē tādas 
tirdzniecības garantijas, kas attiecas tikai uz konkrētu elementu? 
 
1. variants. Līdzšinējā situācija: horizontālais instruments nereglamentē iespēju 
sniegt tādu tirdzniecības garantiju, kas paredzēta konkrētam elementam. 
2. variants. Horizontālais instruments paredz tikai pienākumu informēt. 
3. variants. Horizontālais instruments iekļauj pienākumu informēt un paredz, ka 
garantija automātiski attiecas uz visām līgumā minētajām precēm. 
 
M3.atbilde:  3.variants 
Apsvērumi: 

 
Horizontālajam instrumentam ir jāiekļauj pienākumu informēt un jāparedz, ka 

garantija automātiski attiecas uz visām līguma priekšmeta sastāvdaļām, ja patērētājs 
nav ticis pilnībā informēts par izņēmumiem. 
 
N jautājums: Vai ir citas problēmas vai jomas saistībā ar patērētāju 
aizsardzību, kas būtu plašāk pētāmas vai risināmas ES līmenī? 
 
Protams. Taču vispirms jātiek galā ar šīm problēmām. 
 
 
 
Ar cieņu, 
 
 
 
 
Zinta Kovaļevska 
Kluba valdes priekšsēdētāja 


