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Informēšana pirms projekta

• Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu 

norādīšanas kārtībai cenu paralēlās 

atspoguļošanas periodā (latviešu un 

krievu val.)

• Izplatīti informatīvie bukleti 

komersantiem (15 000 gb.)

• No 2013.gada augusta – septembrim 

informatīvās komersantu pārbaudes



Informēšana pirms projekta 

• 2013. gadā regulāri semināri 

komersantiem, kuros skaidrotas 

prasības cenu norādīšanai (FM, ES 

pārstāvniecības organizētais, pēc 

komersantu pieprasījuma);

• Informatīvais tālrunis un e-pasts eiro 

jautājumiem;

• Patērētāju informēšana:

– Informatīvais buklets;

– Ziņošanas forma mājas lapā.



Eiro uzraudzības projekts

Mērķi: 

- nodrošināt, ka visā Latvijā cenu 

paralēlās atspoguļošanas periodā tiek 

norādītas cenas divās valūtās, atbilstoši 

tiek veikta cenu konvertācija;

- nodrošināt, ka dubultās valūtas 

apgrozības periodā patērētāji netiek 

apskaitīti; 

- veicināt sabiedrības uzticēšanos eiro 

valūtai.



Eiro uzraugi

– 27 PTAC inspektori (15000 pārbaudes);

– 22 Patērētāju interešu aizstāvības 

asociācijas pārstāvji (noslēgts 

Līdzdarbības līgums 13000 pārbaudes);

– PVD inspektori (5000  pārbaudes, 

noslēgta Starpresoru vienošanās);

– VID inspektori (1500 pārbaudes).



Pārbaužu ģeogrāfija
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Pārbaužu saturs

• Cenu norādīšana LVL un EUR;

• Cenu konvertācija (atbilstoši noteiktajam 

kursam un noapaļošanu atbilstoši 

matemātiskajiem principiem);

• Cenu norādīšanas kārtības ievērošana 

(cenas skaidras, saprotamas, mērvienības 

cenu norādīšana, atlaides u.c.);

• Pareizi aprēķināta pirkuma summa 

(kontrolpirkumi 01.01.-14.01.2014.).



Pārbaudes objektu noteikšana

- pēc reģionālā principa (aptverti visi Latvijas 

novadi);

- pa jomām: 

- tirdzniecības uzņēmumi (populārākie: pārtikas, 

sadzīves tehnikas, apģērbu un apavu veikali, 

aptiekas u.c.); 

- pakalpojumu sniegšanas vietas: auto remonta 

pakalpojumi, frizētavas, kafejnīcas, ķīmiskās 

tīrītavas u.c);

- interneta veikali.

- pēc sūdzībām vai saņemtās informācijas;

- atkārtotās pārbaudes. 



Pirmreizējās pārbaudes 
(PTAC un PIAA)

Informēšana/ konsultēšana;

Izlases pārbaude, noformējot pārbaudes aktu;

Pārbaudes aktā norāda neatbilstības;

Aicinājums novērst pārkāpumus 5 darba dienu 
laikā. 



Atkārtotās pārbaudes

Ja konstatēti nopietni pārkāpumi;

Ja komersants nav sadarbojies ar PTAC vai PIAA;

Saņemtas sūdzības;

Atkārtots pārkāpums               izvērtē administratīvo 
pārkāpumu lietas ierosināšanu (sods līdz 700 EUR);

Sistemātisku pārkāpumu gadījums un/ vai iniciatīvas Godīgs 
eiro ieviesējs dalībnieks            izvērtē lietu par negodīgu 

komercpraksi



Sadarbība ar Konkurences 

padomi

• Pārbaužu laikā tiek fiksētas iepriekš 

noteiktu preču cenas;

• Dati iesniegti KP vērtēšanai;

• Ziņas par cenu celšanu tiek nosūtītas 

KP izvērtēšanai. 



Pārbaužu rezultāti

01.10.2013.- 13.06.2014. 
• PTAC un PIAA veikuši 26 352 pārbaudes 

un konstatējuši pārkāpumus 9199 objektos, 

t.i. 35% gadījumu ;

• No 9199 objektiem, pārkāpumus 

pārbaudes brīdi ir novērsuši vai iesnieguši 

pierādījumus 5 darba dienu laikā 7722 

komersanti (objekti), t.i. 84 %.



PVD un VID apsekojumi

• PVD veiktas 11 654 pārbaudes, 

konstatēti 365 pārkāpumi;

• VID veiktas 1216 pārbaudes, 

konstatēts 31 pārkāpums.



Pārbaužu rezultāti

01.10.2013.-13.06.2014. 
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Pārkāpumu veidi



Pārkāpumi tirdzniecības 

vietās
- Kopumā cenas tiek norādītas abās valūtās;

- Tomēr joprojām daudz pārkāpumu attiecībā uz 

konvertāciju, lai arī problēmas ir atsevišķām 

preču vienībām.
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Pārkāpumu veidi 



Pārkāpumi tirdzniecības 

vietās
• Problēma ir preču mainīgais sortiments un 

cilvēcisko kļūdu pieļaušana;

• Lielākā daļa pārkāpumu tiek novērsti pārbaudes 

brīdī; 

• 84% pārkāpumu tiek novērsti 5 darba dienu laikā.
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Administratīvā pārkāpuma 

lēmumi

• No 01.10.2013. – 13.06.2014. ir 

pieņemti 179 lēmumi par soda 

piemērošanu līdz 700 EUR;

• 2 komersantiem ir piemēroti sodi par 

negodīgas komercprakses 

īstenošanu.



Patērētāju ziņojumi
No 01.10.-13.06.2014. saņemti 708 ziņojumi, bet par 

cenu prasību neizpildi – 271 ziņojums.

• Cenu pieaugums - 270 gadījumi,

• Nekorekta konvertācija - 107,

• Nav cenas, t.sk. abās valūtās - 164.
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Secinājumi
• Veiksmīga sadarbība ar 

komersantiem:

– 84% gadījumu pārkāpumi ātri novērsti;

– Maz sodu (tikai 0.007% gadījumos) 

• Veiksmīga sadarbība ar PIAA un 

citām uzraudzības iestādēm – tas 

ļāva veikt ~ 40 000 pārbaudes visā 

Latvijā;

• Neliels sūdzību skaits pēc eiro 

ieviešanas.



Secinājumi

• Pārkāpumu skaits samazinājās;

• Pārsvarā pārkāpumi ir saistīti ar cenu 

konvertāciju;

• Ļoti daudz pārkāpumu ir cilvēciskās 

kļūdas atsevišķām preču pozīcijām;

• Nepieciešams regulāri atgādināt 

komersantiem par to pienākumiem un 

cenu paralēlās atspoguļošanas 

periodu. 


