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Konkurences padomes aktivitātes NMPAL 
ietvaros 2016.gadā (turp.)
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Problemātiskie jautājumi 2016.gada I 
pusgadā
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Problemātiskie jautājumi 2016.gada II 
pusgadā
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Aptaujas respondenti

Aicinājums aizpildīt aptaujas anketas tika izplatīts:

- 87 e-pastos piegādātājiem, 38 e-pastos 
mazumtirgotājiem un asociācijām;

- Ziņu portālos (LETA, BNN, BNS u.c.)

- KP vietnēs (Twitter konts, mājas lapa, apkārtraksts)

- ~20 telefona zvani
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Respondentu - piegādātāju novērtējums 

sadarbībai ar mazumtirgotājiem

• Lielie mazumtirdzniecības tīkli 
- Maxima, Rimi, Supernetto, 
Prisma, SKY, Stockmann.

• Iepirkumu 
grupas/kooperācijas - Aibe, 
TOP, Elvi, Mego, Vesko, LaTS, 
Beta).
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Sadarbība ar lielajiem mazumtirgotājiem

Sadarbības tēma Sadarbība uzlabojusies Sadarbība pasliktinājusies

Sankciju piemērošana 25% 23%

Preču atpakaļ atdošana 38% 4%

Norēķinu termiņi 19% 8%

Maksa par pārdošanas 

veicināšanas pasākumiem

6% 15%

Maksa par preču atrašanos 

mazumtirdzniecības vietā

6% 11%

Nepamatoti maksājumi 6% 8%

Preču 

specifikācijas/pasūtījuma

maiņa

0% 12%

Negūtās peļņas 

kompensācija

0% 11%

Cita 0% 8%
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Sadarbība ar iepirkumu grupām/kooperācijām

Sadarbības tēma Sadarbība uzlabojusies Sadarbība pasliktinājusies

Preču atpakaļ atdošana 45% 14%

Sankciju piemērošana 22% 19%

Norēķinu termiņi 11% 5%

Maksa par preču atrašanos 

mazumtirdzniecības vietā

11% 14%

Nepamatoti maksājumi 11% 19%

Maksa par pārdošanas 

veicināšanas pasākumiem

0% 14%

Cita 0% 15%
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Mazumtirgotāju veiktās izmaiņas pēc NMPAL 
spēkā stāšanās
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Secinājumi

• Preču atpakaļ atdošana:

- atpakaļ atdošana pamatā notiek likuma robežās, uzmanīgāk tiek plānots preču 
pasūtījumu apjomus

- 38% piegādātāju norāda uzlabojumus ar lielajiem mazumtirgotājiem, 45% - ar 
iepirkumu grupām/kooperācijām

• Sankcijas:

- 25% piegādātāju norāda uz uzlabojumiem ar lielajiem mazumtirgotājiem, 23% 
- par pasliktinājumiem

- 22% piegādātāju norāda uz uzlabojumiem ar iepirkumu grupām/kooperācijām, 
19% par pasliktinājumiem

• Nepamatoti maksājumi:

- apslēpti maksājumi, jaunu pakalpojumu izdomāšana

- 8% piegādātāju sadarbībai ar lielajiem mazumtirgotājiem, 19% piegādātāju 
sadarbībai ar iepirkumu grupām/kooperācijām norāda uz maksājumu 
palielināšanos
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Secinājumi (turp.)

• Preču piegāde:

- Nosacījums piegādāt tikai tādas preces, kuru derīguma termiņš ir vismaz 2/3 no preces 
kopējā derīguma termiņa

• Maksa par pārdošanas veicināšanas pasākumiem:

- 15% piegādātāju norāda, ka sadarbības nosacījumi ar lielajiem mazumtirgotājiem ir 
pasliktinājusies, 6% piegādātāju norāda, ka uzlabojusies ar lielajiem mazumtirgotājiem, 
bet 14% norāda uz sadarbības pasliktināšanos ar iepirkumu grupām/kooperācijām ir 
pasliktinājušies

- galvenie iemesli: (1) palielinājies kopējais maksājumu apjoms; (2) parādījušies jauni 
maksājumu veidi

- tiek izvirzīts nosacījums par rakstisku vienošanos. 

• Negodīgas tirdzniecības prakses veicināšana no piegādātāju puses:

- izsaka prasības, kas ir pretrunā ar godīgu tirdzniecības praksi, piem.,  prasību 
mazumtirgotājiem attiecībā uz papildu izvietojuma rezervāciju ilgākam laika posmam, 
piedāvājot netaisnīgus un saskaņā ar NMPAL neatļautus maksājumus, kā arī izsakot prasību 
pēc regulāro preču atpakaļ pieņemšanas. 
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NMPAL piemērošanas vadlīniju precizēšana
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Informācija par KP darbu un lēmumiem: www.kp.gov.lv

Kontakti:

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

Jautājumu gadījumā par NMPAL vērsties arī:

sanita.uljane@kp.gov.lv

Tālrunis: +371 67287175

http://www.kp.gov.lv/
mailto:sanita.uljane@kp.gov.lv

