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Daži fakti par LNTK:

Latvijas Neatkarīgo Tirgotāju kooperācija (LNTK) 

 dibināta 2002.gadā,

 vairāk par 300 partneriem,

 vairāk par 500 tirdzniecības vietām – pārtikas veikali,
specializētie veikali, tirgus, vairumtirdzniecības bāzes,
pārtikas ražotnes, ceptuves, kafejnīcas, skolas bufetes,
DUS, autoveikali,

 vairumtirdzniecības noliktava, kas apkalpo LNTK 
partnerus un loģistikas partnerus.



Daži fakti par LNTK:

Kooperācijas mērķis:

Nodrošināt nemainīgi zemas iepirkumu cenas LNTK

partneriem, uzturēt plašu preču sortimentu un veicināt

partneru izaugsmi, finansējot veikalu iegādes un renovācijas

projektus.

Kooperācijas motto:

Jūs esat saimnieki savos veikalos!



Daži fakti par LNTK:

 LNTK veikali atrodās visos Latvijas novados, 239
apdzīvotās vietās.

 Lielāka daļa veikalu strādā zem «AIBE» zīmola.

 82% veikalu tirdzniecības platība ir līdz 100 kv.m.

 Veikali piedāva pašu nepieciešamo pārtikas un nepārtikas
preču klastu un aktīvi sadarbojas ar lokāliem preču
ražotājiem.



Daži fakti par LNTK:

 LNTK sadarbojas ar preču piegādātājiem un preču

ražotājiem no Lavijas un ārpus Latvijas, pamatojoties uz

noslēgtiem līgumiem.

 Līgumos ir atrunāti sadarbības nosacījumi, preču

piegādes nosacījumi un pušu atbildība par nosacījumu

neizpildi

 LNTK nodrošina arī mārketinga atbalstu saviem

partneriem, rīkojot cenu atlaižu akcijas, loterijas un

reklāmu masu medijos.



Daži fakti par NMPAL

No 01.01.2016 ir aizliegti:

 Maksa par līguma slēgšanu

 Maksa par preču atrašanos mazumtirdzniecības vietās

 Neiegūtas peļņas kompensēšana

 Mazumtirgotāja izmaksu kompensēšana

 Nepamatotu sankciju noteikšana

 Preču atpakaļatdošana

 Nepamatoti apmaksas termiņi 



LNTK veiktas darbības

 Tiek pārskatīts sadarbības līgums.

 Piegādātāji ir informēti par aizliegtas darbības

nepiemērošanu no 01.01.2016. un līguma pārslēgšanas

nepieciešamību.

 Partneri ir vairākkart informēti par aizliegtajām

darbībām.

 Tika izveidoti dokumentu šabloni, ko partneri var

izmantot vienojoties ar piegādātājiem par akcijām,

jaunās preces pirkšanu, nekvalitātīvas preces

atpakaļatdošanu.



Komentāri un secinājumi:

Līguma slēgšanas maksa

Līdz šim nekad nebija piemērota. 

Maksa par preču atrašanos mazumtirdzniecības vietās

Līdz šim nekad nebija piemērota. 

Neiegūtas peļņas kompensēšana

Līdz šim nebija nekad piemērota. 

Zudumu kompensācijas. Kredītrēķini.



Komentāri un secinājumi:

Mazumtirgotāja izmaksu kompensēšana

Līdz šim nekad nebija piemērota.

Nepamatotu sankciju noteikšana

Jaunajā līgumā ir nodefinētas soda sankcijas par iepriekš
saskaņoto preču nepiegādi, īpaši gadījumā, kad prece tiek
reklamēta medijos, kā arī par nepareizas informācijas
sūtīšanu. Soda sankcijas ir paredzētas gadījumos, kad
pārkapums tiek izdarīts atkārtoti. Soda nauda ir nodefinēta
«līdz…» un «ne vairāk, kā …»



Komentāri un secinājumi:

Nepamatoti apmaksas termiņi 

Visiem pārtikas preču piegādātājiem un lielākai daļai

nepārtikas preču piegādātāju apmaksas termiņi ir 30 dienas

vai mazāk.



Komentāri un secinājumi:

Preču atpakaļatdošana

Preču atpakaļatdošana ir atļauta divos gadījumos:

 ja prece ir nekvalitatīva 

 Sešu mēnešu laikā, ja tā ir jaunā, pateretājam nezināma

prece, par ko ir parakstītas vienošanās starp

piegādātāju un mazumtirgotāju



Komentāri un secinājumi:

Preču atpakaļatdošana

Ja preces atpakaļatdošana ir aizliegta, cieš pircējs, jo 

veikals nevar piedāvāt viņam nepieciešamo produktu: 

 nauda ir iesaldēta produktā, kurš nav pārdots;

 veikalnieks baidās riskēt, pasūtot lielāku preču apjomu;

 veikalnieks neuzdrošinās pasūtīt dargāko produktu.



Komentāri un secinājumi:

Atsauksmes no partneriem:

«Ļoti palielinājās darba apjoms, jo katru darbību ir
jāsaskaņo rakstiski…»

«Svaigas preces tiek sūtītas mazākos apjomos, jo pastāv
risks neiztirgot līdz derīguma termiņa beigām…»

«Gan piegādātāji, gam veikala personāls medz kļūdīties,
veicot pasūtījumus, bet atgriešana ir neiespējama bez
kļūdas rakstiskā pierādījuma…»

«Veikalnieki dažreiz saņēma maldinošo informāciju par
NMPAL pielietošanu no piegādātājiem…»



Paldies par uzmanību!


