
Negodīgas mazumtirdzniecības prakses 
aizlieguma likums. Vadlīnijas.

Rīga, 27/11/2015

Konkurences padomes vecākā eksperte S.Kuplā



Līdzšinējais mazumtirdzniecības regulējums

Konkurences 
likums ierobežo 

dominējošā 
stāvoklī esoša 

mazumtirgotāja 
rīcību:

attiecībā uz preču atdošanu 
atpakaļ

attiecībā uz maksājumu, atlaižu piemērošanu 
un uzspiešanu par preču piegādi, atrašanos m/t 

vietā, preču izvietošanu veikalu plauktos un 
tirdzniecības veicināšanas pasākumiem  

attiecībā uz maksājumiem par 

līguma slēgšanu 

attiecībā uz maksājumiem par preču 
piegādi jaunatveramai m/t vietai 

attiecībā uz norēķinu termiņiem

attiecībā uz sankcijām 
(līgumsodiem)
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Negodīgas mazumtirdzniecības prakses
aizlieguma likums

Stājas spēkā: 2016.gada 1.janvārī 

Attiecas uz:

– jebkuru pārtikas preču mazumtirgotāju

– mazumtirgotāju ar būtisku ietekmi 
nepārtikas preču tirdzniecībā
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Aizliegtās darbības

5.pants. Aizliegtās darbības (ģenerālklauzula)

Mazumtirgotājam ir aizliegts veikt darbības, kuras ir pretrunā 
ar godīgu saimnieciskās darbības praksi un ar kurām 

piegādātājiem tiek uzlikts mazumtirgotāja darbības risks, 
noteikti papildu pienākumi vai ierobežotas iespējas brīvi 

darboties tirgū

6.pants – aizliegtās darbības pārtikas preču mazumtirdzniecībā

7.pants – aizliegtās darbības nepārtikas preču mazumtirdzniecībā

8.pants – norēķinu termiņi gan pārtikas, gan nepārtikas 

mazumtirdzniecībā
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Aizliegtās prakses pārtikas un nepārtikas
mazumtirgotājiem

5

Līguma 

slēgšanas maksa

Maksa par preču 

atrašanos 

mazumtirdzniecības 

vietā

Preču 

atpakaļatdošana

Izmaksu 

kompensēšana

Sankcijas



Aizliegtās prakses pārtikas mazumtirgotājiem
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Preču 

specifikācijas 

maiņa

Negūtās peļņas 

kompensācija

Izmaksu 

kompensēšana

Pakalpojumu iegāde no 

trešajām personām

Zemākās cenas 

nodrošināšana

Maksa par pārdošanas 

veicināšanas 

pasākumiem

Nepamatoti 

maksājumi
Citas aizliegtās prakses (preču nepieņemšana, 

preču pasūtījuma maiņa)



Norēķinu termiņi

Pārtika un nepārtika

aizliegts noteikt netaisnīgus un nepamatoti garus norēķinu 
termiņus

Tikai pārtika

< 20 dienas no piegādes: svaigi augļi un ogas, ja piegādes ir  
vismaz 3 reizes nedēļā

<30 dienas no piegādes: ātras aprites pārtikas preces, kuru 
derīguma termiņš <25 dienas
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Atbildība par pārkāpumu

Naudas sods

• līdz 0,2% no neto apgrozījuma pēdējā pārskata gadā, bet 
ne mazāk kā 70 EUR

Pārkāpējs – mazumtirgotājs vai to apvienība

Pārejas periods:

• līdz 01.01.2017.

• pārkāpums izdarīts pirmo reizi

• līdz 0,05% no neto apgrozījuma pēdējā pārskata gadā, 
bet ne mazāk kā 70 EUR
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Informācija par KP darbu un lēmumiem: www.kp.gov.lv

Ziņot anonīmi par iespējamo NMPAL pārkāpumu: http://kp.gov.lv/lv/tipoffs

Kontakti:

Brīvības iela 55, 2.korp.,
Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67282865

Jautājumu gadījumā par NMPAL vērsties arī:

Sanita.kupla@kp.gov.lv

Tālrunis: +371 67287175

http://www.kp.gov.lv/
http://kp.gov.lv/lv/tipoffs
mailto:Sanita.kupla@kp.gov.lv

