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Semināra tēmas

1. Aizliegtas darbības lauksaimniecības un pārtikas
preču tirdzniecībā.
2. Aizliegtas darbības nepārtikas preču
mazumtirdzniecībā.

Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma
(NTPAL) subjekti

Lauksaimniecības un pārtikas preču
tirdzniecība
Attiecas uz pilnīgi visiem lauksaimniecības
un pārtikas preču pircējiem (neto
apgrozījums > 2 000 000 euro), vai
iestādēm, kas darbojas saskaņā ar publisko
tiesību principiem

Nepārtikas preču
mazumtirdzniecība
Attiecas uz mazumtirgotājiem, kuriem
tirgū ir būtiska ietekme nepārtikas
preču mazumtirdzniecībā

Lauksaimniecības un pārtikas preču tirdzniecība

Lauksaimniecības un pārtikas preču
piegādātājs
Pircējs

Lauksaimniecības un pārtikas preču
mazumtirgotājs

!

ražotājs vai jebkura fiziskā vai juridiskā
persona vai apvienība, kas pārdod
lauksaimniecības un pārtikas preces
fiziskā vai juridiskā persona vai iestāde,
kas pērk lauksaimniecības un pārtikas
preces
pastāvīgā tirdzniecības vietā
mazumtirdzniecībā pārdod
lauksaimniecības un pārtikas preces

Dažādās attiecībās viens un tas pats uzņēmums var būt
gan piegādātāja, gan pircēja lomā

Lauksaimniecības un pārtikas preces*

Piemēram**

Pārtikas preces ir
produkti, kas norādīti Līguma par Eiropas
Savienības darbību I pielikumā, kā arī
produkti, kas nav norādīti minētajā pielikumā,
bet ir pārstrādāti par pārtikā lietojamiem
produktiem, izmantojot minētajā pielikumā
norādītos produktus, kā arī fasēts ūdens,
tostarp minerālūdens, un citi bezalkoholiskie
dzērieni

•
•
•
•

Dzīvi dzīvnieki (I pielikuma 1. Nodaļa)
Griezti ziedi (I pielikuma 6. Nodaļa)
Dzīvnieku barība (I pielikuma 23. Nodaļa)
Neapstrādāta tabaka (I pielikuma 24.01
Nodaļa)

* Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija, Oficiālais Vēstnesis C 326, 26.10.2012, p. 47–390. Pieejams:
http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj;
** Eiropas Komisija. Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi. Oficiālais Vēstnesis 2015/C 076/01, 04.03.2015. Pieejams: https://eurlex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2015:076:FULL&from=EN

Aizliegto darbību uzskaitījums
Pircējs nedrīkst pieprasīt no lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāja
maksājumus, kas nav saistīti ar lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāja preču
pārdošanu, tostarp pieprasīt

Maksāt par līgumu
slēgšanu
NTPAL 5. panta pirmās
daļas 2.punkta a)
apakšpunkts

Kompensēt izmaksas,
kas saistītas ar tā
administrēšanas
izmaksām
NTPAL 5. panta pirmās
daļas 2.punkta b)
apakšpunkts

Maksāt par preču
atrašanos
tirdzniecības vietā,
t.sk. par preču
izvietošanu tirdzniecības
vietas plauktos
NTPAL 5. panta pirmās
daļas 2.punkta c)
apakšpunkts

Kompensēt negūto
peļņu no piegādāto
preču pārdošanas
NTPAL 5. panta pirmās
daļas 2.punkta d)
apakšpunkts

Kompensēt ar jaunu
tirdzniecības vietu
iekārtošanu vai veco
tirdzniecības vietu
atjaunošanu saistītās izmaksas,
tostarp veikt netaisnīgus un
nepamatotus maksājumus par
preču piegādi jaunatveramai
tirdzniecības vietai
NTPAL 5. panta pirmās daļas
2.punkta e) apakšpunkts

Preču papildu izkārtojums speciālās vietās
NTPAL 5. panta pirmās daļas 2.punkta c) apakšpunkts

Mērķis: preču veicināšana
Atsevišķas preces no
konkrētās preču
kategorijas

Tiek piedāvāta
piekļuve jebkuram
piegādātājam

Īstermiņa
rakstveida
vienošanās

Kritēriji maksas piemērošanai
Rakstveida līgums
ar skaidri
formulētiem
speciālo vietu
veidiem

Līgums noslēgts
pirms pakalpojuma
sniegšanas un
maksas piemērošanas

Norādītas
konkrētas preces,
par kuru papildu
izkārtojumu
piemērota maksa

Skaidri un
nepārprotami
formulēti noteikumi
par piemērojamo
maksu

Aizliegto darbību uzskaitījums

Pircējs nedrīkst uzspiest lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājam

Veikt līgumā vienpusējus
grozījumus attiecībā uz šo
preču piedāvājumu vai
piegādes biežumu, metodi,
vietu, laiku vai apjomu,
kvalitātes standartiem,
maksājuma nosacījumiem
vai cenu
NTPAL 5. panta pirmās
daļas 1.punkts

Pieprasīt maksāt par preču
bojājumiem un
zudumiem, kas radušies
pircēja telpās vai pēc
īpašumtiesību nodošanas
pircējam
NTPAL 5. panta pirmās
daļas 3.punkts

Kompensēt ar patērētāju
sūdzību izskatīšanu
saistītās izmaksas, izņemot
gadījumu, kad pamatotas
patērētāju sūdzības izriet no
apstākļiem, par kuriem ir
atbildīgs piegādātājs
NTPAL 5.panta pirmās
daļas 4.punkts

Pieņemt atpakaļ
nepārdotās preces,
izņemot nekvalitatīvas
preces un jaunas,
patērētājiem nezināmas
preces, kuru piegādes vai
tās apjoma palielinājuma
iniciators ir piegādātājs
NTPAL 5.panta pirmās
daļas 5.punkts

NTPAL lietoto jēdzienu skaidrojums

Kvalitatīva prece
•Prece atbilst tās marķējumā vai preces reklāmā
noteiktajām preces īpašībām
•Tā ir derīga mērķiem, kādiem šādas preces ar
nosaukumu vai aprakstu tiek izmantotas
•Atbilst līgumā noteiktajām prasībām, t.sk.
pasūtījuma prasībām*

Nekvalitatīva prece
•Neatbilst līgumā noteiktajām prasībām (t.sk.
neatbilst pasūtījuma prasībām, kas ietver,
piemēram, bojātu preču iepakojumu pie preču
saņemšanas, beigušos derīguma termiņu)
•Tā nav derīga mērķiem, kādiem šādas preces ar
nosaukumu vai aprakstu tiek izmantotas

•Prece neatbilst tās marķējumā vai preces reklāmā
noteiktajām preces īpašībām

* Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 14. panta pirmā daļa. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/23309-pateretaju-tiesibu-aizsardzibas-likums

NTPAL lietoto jēdzienu skaidrojums

Jauna prece
•Oriģināla prece, kas līdz šim tirgū nav bijusi
pieejama un patērētājiem nav zināma
•Prece, kura bijusi tirgū, bet kuras izplatīšanā
patērētājiem piegādātājs nav izmantojis konkrētā
pircēja pakalpojumus
•Prece, kuras tirgošanas periods pie konkrētā
pircēja nepārsniedz sešus mēnešus no
pirmreizējās tirdzniecības uzsākšanas
•Prece, kas var būt jau esošās preces atvasinājums
ar būtiskām izmaiņām

Regulāra prece
•Sezonāla prece
•Prece, kuras ražošana un/vai realizācija konkrētam
pircējam bijusi pārtraukta uz laika periodu līdz
gadam
•Ražotāja vai piegādātāja piedāvātās esošās preces
paveids ar nebūtiskām izmaiņām (dizaina, svara
izmaiņas u.tml.)

Aizliegto darbību uzskaitījums

Pircējs nedrīkst lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājam piemērot šādus
negodīgas tirdzniecības prakses veidus

Noteikt netaisnīgas un
nepamatotas sankcijas par
līguma noteikumu pārkāpumu
NTPAL 6.panta pirmās daļas 6.punkts

Atteikties slēgt rakstiskus
līgumus
NTPAL 5. panta pirmās
daļas 7.punkts

Nelikumīgi iegūt, izmantot vai
izpaust lauksaimniecības un
pārtikas preču piegādātāja
komercnoslēpumus
NTPAL 5.panta pirmās
daļas 8.punkts

Draudēt ar komerciāliem
pretpasākumiem vai
īstenot tos
NTPAL 5.panta pirmās
daļas 9.punkts

Netaisnīgas un nepamatotas sankcijas

Ja līguma saistības netiek izpildītas
pienācīgi vai īstā termiņā
•Līgumsods var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā
tas nedrīkst pārsniegt 10% no pamatparāda vai
galvenās saistības apjoma (CL 1716.panta trešā
daļa)
•Līgumsodam jābūt taisnīgam un pamatotam, ņemot
vērā katra individuālā gadījuma īpašos apstākļus

Ja līguma saistības netiek
izpildītas vispār
•Līgumsodam nav paredzēts konkrēts apjoma
ierobežojums (CL 1716.panta otrā daļa)
•Līgumsodam jābūt taisnīgam un pamatotam,
ņemot vērā katra individuālā gadījuma īpašos
apstākļus

Aizliegto darbību uzskaitījums

Pircējs nedrīkst lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājam piemērot šādus
negodīgas tirdzniecības prakses veidus

Atcelt pasūtījumus tik īsā
termiņā, ka nav pamatoti
sagaidāms, ka piegādātājs
radīs alternatīvu veidu, kā
realizēt vai izmantot minētās
preces. Par īsu termiņu
vienmēr uzskatāms termiņš,
kas ir īsāks par 30 dienām.
NTPAL 5.panta pirmās daļas
10.punkts

Mainīt pasūtījumu divas
dienas pirms šo preču
piegādes vai vēl vēlāk
NTPAL 5.panta pirmās daļas
11.punkts

Nepieņemt no piegādātāja
preces, kas ir derīgas
lietošanai vēl vismaz 2/3 no
tām noteiktā derīguma termiņa,
ja šis termiņš pārsniedz 30 dienas
NTPAL 5.panta pirmās daļas
12.punkts

Nodrošināt zemāko cenu,
ierobežojot piegādātāja
brīvību vienoties ar citu
lauksaimniecības un pārtikas
preču mazumtirgotāju par
zemāku cenu
NTPAL 5.panta pirmās daļas
13.punkts

Aizliegto darbību uzskaitījums

Pircējs nedrīkst lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājam piemērot šādus
negodīgas tirdzniecības prakses veidus

Pieprasīt tiešā vai netiešā veidā segt
izdevumus, kas saistīti ar pircēja
personāla nodarbināšanu, kas
iekārto piegādātāja preču
pārdošanai izmantojamās telpas
NTPAL 5.panta pirmās daļas
14.punkts

Pieprasīt maksu par preču
glabāšanu, iekļaušanu
sortimentā vai to, lai šādas
preces būtu pieejamas tirgū
NTPAL 5.panta pirmās daļas
15.punkts

Pieprasīt netaisnīgus, nepamatotus
vai līgumā neparedzētus
maksājumus (atlaides), izņemot
gadījumu, kad pircējs ir vienojies ar
piegādātāju par apjoma atlaidi vai
akcijas atlaidi
NTPAL 5.panta pirmās daļas
16.punkts

Aizliegto darbību uzskaitījums

Pircējam aizliegts pieprasīt no lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātāja, ja vien
rakstveida līgumā nav nepārprotami norādīts citādi

Tiešā vai netiešā veidā maksāt
par reklāmu vai citādi atlīdzināt
visas reklāmas izmaksas vai daļu
no tām; Tiešā vai netiešā veidā
maksāt par pārdoto preču
tirgvedību
NTPAL 5.panta otrās daļas 1.punkts;
NTPAL 5.panta otrās daļas 2.punkts

Tiešā vai netiešā veidā maksāt
par loģistikas
pakalpojumiem
NTPAL 5.panta otrās daļas
3.punkts

Iegādāties preces,
pakalpojumus vai īpašumu
no pircēja norādītās
trešās personas
NTPAL 5.panta otrās daļas
4.punkts

Piemērot atlaidi pārdošanas
veicināšanas laikā
nerealizētām precēm
NTPAL 5.panta otrās daļas 5.punkts

Preču tirgvedība (mārketings), reklāma un veicināšana

Reklāma
informācijas
izvietošana
informatīvos materiālos
vai interneta vidē, t.i.,
TV/radio reklāma, vides
reklāma, preču bukleti,
plakāti

Tirgvedība/
mārketings
stratēģijas izstrāde, kas ir saistīta ar
preces virzīšanu tirgū no ražotāja līdz
patērējam. Ar tirgvedību ir saprotams
plānotu pasākumu komplekss – preces
ieviešana ražošanā, cena, dizains, zīmols,
veicināšana, tirdzniecības kanālu izvēlē,
līdz tā nonāk pie patērētāja, lai sasniegtu
mērķa tirgū izvirzītos mērķus.

Veicināšana

preču pārdošana par
pazeminātām (akcijas)
cenām ierobežotā laikā
posmā

Rakstveida pamatojums par pieprasītiem
maksājumiem
Pircējam, pieprasot maksājumus no piegādātāja, jāsniedz tam šo maksājumu
skaidru un izsekojamu rakstveida pamatojumu
Par kopējo maksājumu
vai maksājumu par vienu vienību
Preču atrašanos tirdzniecības vietā
NTPAL 5. panta pirmās daļas 2.punkta c) apakšpunkts

Akcijas vai apjoma atlaižu piešķiršana
NTPAL 5. panta pirmās daļas 16.punkts

Reklāma

NTPAL 5. panta otrās daļas 1.punkts

Tirgvedība

NTPAL 5. panta otrās daļas 2.punkts

Loģistikas pakalpojumi

NTPAL 5. panta otrās daļas 3.punkts

Aplēsi ar objektīvām un
izsekojamām izmaksām un tās
pamatojumu
Pēc lauksaimniecības un pārtikas preču
piegādātāja pieprasījuma
Reklāma

NTPAL 5. panta otrās daļas 1.punkts

Tirgvedība

NTPAL 5. panta otrās daļas 2.punkts

Loģistikas pakalpojumi

NTPAL 5. panta otrās daļas 3.punkts

Norēķinu termiņi

Pircējam ir aizliegts piemērot netaisnīgus un nepamatoti garus termiņus norēķiniem par
piegādātajām lauksaimniecības un pārtikas precēm

Ātrbojīgām precēm
≤ 30 dienas pēc preču piegādes

Precēm, kas nav ātrbojīgas

!
!

≤ 60 dienām pēc preču piegādes
NTPAL 5.panta ceturtā daļa

!

Neatbrīvo no Civillikumā noteiktajām
sekām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem,
atkāpjoties no Civillikumā noteiktajiem
samaksas termiņiem
Neattiecas uz norēķinu terminiem par precēm
▪ skolu apgādes programmā
▪ veselības aprūpes pakalpojumu iestāžu
vajadzībām
▪ vīna ražošanā

Neietekmē iespēju vienoties par vērtības
sadales klauzulu

Ātrbojīgas lauksaimniecības un pārtikas preces - lauksaimniecības un pārtikas preces, kas savu īpašību dēļ vai attiecīgajā
pārstrādes posmā 30 dienu laikā pēc to novākšanas, sagatavošanas vai pārstrādes var kļūt nederīgas pārdošanai

Norēķinu termiņi

Pircējam ir aizliegts piemērot netaisnīgus un nepamatoti garus termiņus norēķiniem par
piegādātajām lauksaimniecības un pārtikas precēm

Par svaigiem dārzeņiem un ogām, kas
vienā kalendāra nedēļā tiek piegādāti vismaz
trīs reizes, ilgākus par 20 dienām pēc to
piegādes, ja vien starp pusēm nav
rakstveida vienošanās par citu norēķinu
termiņu, ciktāl tas nav pretrunā ar NTPAL 5.
panta ceturtās daļas prasībām
NTPAL 5.panta piektā daļa

!

Lauksaimniecības un pārtikas
preču mazumtirgotājam,
sadarbojoties ar ražotāju vai
ražotāju kooperatīvo sabiedrību

Nepārtikas preču mazumtirdzniecība

Piegādātājs

lauksaimniecības un pārtikas preču piegādātājs
vai
persona, kas pārdod preces nepārtikas preču
mazumtirgotājam

Nepārtikas preču mazumtirgotājs saimnieciskās darbības veicējs vai saimnieciskās darbības
veicēju apvienība, kas pastāvīgā tirdzniecības vietā
mazumtirdzniecībā pārdod preces, kuras nav
lauksaimniecības un pārtikas preces

ņemot vērā savu iepirkuma varu pietiekami ilgā
laikposmā un piegādātāju atkarību konkrētajā tirgū,
spēj tieši vai netieši piemērot vai uzspiest piegādātājiem
netaisnīgus un nepamatotus noteikumus, nosacījumus
vai maksājumus un var kavēt, ierobežot vai deformēt
konkurenci mazumtirdzniecībā konkrētajā preču tirgū
Latvijas teritorijā

Būtiska ietekme nepārtikas preču mazumtirdzniecībā

Lai konstatētu būtisku ietekmi, ir:
1. Jānosaka konkrētais nepārtikas preču iepirkumu tirgus.
2. Tā ietvaros ir jāizvērtē mazumtirgotāja iepirkuma vara un piegādātāju atkarība.
Nosakot konkrētā nepārtikas preču iepirkumu tirgu, jāņem vērā Eiropas Komisijas paziņojumu par
jēdziena “konkrētais tirgus” definīciju Kopienas konkurences tiesībās1 un tajā ietvertās “konkrētā
produkta tirgus” un “konkrētais ģeogrāfiskais tirgus” definīcijas, KP izstrādātās vadlīnijas konkrētā
tirgus noteikšanai2, kā arī EK praksi3.
KP būtiskas ietekmes, iepirkumu varas un piegādātāja atkarības novērtēšanā ņem vērā iepriekš izveidoto
praksi dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā lietās, kurās tika piemērota Konkurences likuma 13. panta
otrā daļa4.
1 Eiropas Komisijas paziņojums (97/C 372/03). Eiropas Kopienu Oficiālais vēstnesis 9.12.1997. Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997Y1209(01)&from=EN
2 Konkurences padome. Vadlīnijas konkrētā tirgus noteikšanai, 2016. gads. Pieejams: https://www.kp.gov.lv/documents/bc9e3e20058dd616ab31e40c9a88c63a16073956
3 http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m3464_20041115_20310_en.pdf, http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1221_19990203_600_en.pdf
4 KP 14.12.2012. lēmums Nr. E02-97 “Par Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 1., 2., 4., 5., 6.punktā noteikto aizliegumu pārkāpumu AS “Drogas” darbībās” (https://goo.gl/uKyJhL , KP 13.01.2011. lēmums Nr. E02-4 “Par Konkurences
likuma 13. panta otrās daļas 5. punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA “MAXIMA Latvija” darbībās” (https://goo.gl/SS4AoP), KP 30.11.2010. lēmums Nr. E02-85 “Par Konkurences likuma 13. panta otrās daļas 2. punktā noteiktā
aizlieguma pārkāpumu SIA “RIMI Latvia” darbībās”, KP 16.07.2010. lēmums Nr.54 “Par Konkurences likuma 13.panta otrās daļas 1., 2., 5. un 6. punktā noteikto aizliegumu pārkāpumu SIA “MAXIMA Latvija” darbībās”.

Eiropas Komisijas paziņojuma definīcijas

• Konkrētā produkta tirgus ietver visus tos produktus un/vai pakalpojumus, kas
produktu īpašību, cenu vai paredzētā pielietojuma dēļ no patērētāja viedokļa
uzskatāmi par apmaināmiem vai aizstājamiem.
• Konkrēto ģeogrāfisko tirgu veido teritorija, kurā konkurences apstākļi ir
pietiekami viendabīgi, kurā attiecīgie uzņēmumi ir saistīti ar produktu un
pakalpojumu piedāvājumu un pieprasījumu un kuru no blakus esošajām
teritorijām var nodalīt tādēļ, ka minētajās teritorijās pastāv diezgan atšķirīgi
konkurences apstākļi.

Aizliegto darbību uzskaitījums nepārtikas preču
mazumtirdzniecībā
Nepārtikas preču mazumtirgotājs nedrīkst piegādātājam piemērot šādus
negodīgas tirdzniecības prakses veidus

Maksāt par līgumu
slēgšanu
NTPAL 6. panta 1.punkts

Maksāt par preču atrašanos
mazumtirdzniecības vietā, t.sk. par
preču izvietošanu tirdzniecības vietas
plauktos, izņemot gadījumu, kad
nepārtikas preču mazumtirgotājs ar
piegādātāju ir noslēguši rakstveida
vienošanos par preču papildu
izkārtojumu speciālās vietās
NTPAL 6. panta 2.punkts

Kompensēt ar jaunu veikalu
iekārtošanu vai veco veikalu
atjaunošanu saistītās mazumtirgotāja
izmaksas, tostarp veikt netaisnīgus un
nepamatotus maksājumus par preču
piegādi jaunatveramai tirdzniecības vietai
NTPAL 6.panta 3.punkts

Aizliegto darbību uzskaitījums nepārtikas preču
mazumtirdzniecībā
Nepārtikas preču mazumtirgotājs nedrīkst piegādātājam piemērot šādus
negodīgas tirdzniecības prakses veidus

Pieprasīt pieņemt atpakaļ nepārdotās
preces, izņemot nekvalitatīvas preces un
jaunas, patērētājiem nezināmas preces,
kuru piegādes vai tās apjoma
palielinājuma iniciators ir piegādātājs, kā
arī preces, kuru pieņemšanu atpakaļ
ierosinājis piegādātājs
NTPAL 6. panta 4. punkts

Noteikt netaisnīgas un
nepamatotas sankcijas par
līguma noteikumu pārkāpumu
NTPAL 6. panta 5. punkts

Noteikt un piemērot netaisnīgus
un nepamatoti garus termiņus
norēķiniem par piegādātajām
precēm
NTPAL 6. panta 6. punkts

Atbildība par pārkāpumiem

1. Lēmums par pārkāpuma konstatēšanu
2. Tiesiskā pienākuma uzlikšana
3. Naudas sods

Konkurences padome ir tiesīga piemērot naudas sodu līdz 0,2 procentiem no neto apgrozījuma pēdējā
pārskata gadā

4. Brīdinājums

Konkurences padome, izvērtējot pārkāpuma izdarīšanas apstākļus, pārkāpuma raksturu un citus apstākļus,
kam ir nozīme lietā, ir tiesīga aizstāt lēmumu par naudas sodu ar brīdinājumu. Brīdinājumu publicē
Konkurences likumā lēmumu publicēšanai noteiktajā kārtībā.

Pārejas noteikumi

Pirms šā likuma izsludināšanas
dienas noslēgto lauksaimniecības
un pārtikas preču piegādes
līgumu atbilstība šā likuma
prasībām nodrošināma gada laikā
pēc tā izsludināšanas dienas

Pirms 2021. gada 20. aprīļa, tas
ir pirms NTPAL publiskošanas,
noslēgto lauksaimniecības un
pārtikas preču līgumu
atbilstība NTPAL noteikumiem
jānodrošina līdz 2022. gada
19. aprīlim.

Brīvības iela 55
tālr. 67282865
konkurence@kp.gov.lv

www.kp.gov.lv

Paldies par uzmanību!

Konkurences padome

