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Par patēriņa preču (t.sk. pārtikas) sektora regulējošu likumdošanu Latvijā. 

______________________________________________________________________ 

Efektīvas patērētāju vēlmju novērtēšanas iniciatīvas vārdā vēlamies vērst uzmanību un aicināt ņemt vērā sekojošus aspektus 

izskatot jaunu likumdošanas iniciatīvu priekšlikumus patēriņa preču sektorā  (Par mums: ECR Baltic ir Baltijas valstu patēriņa 

preču ražotāju un  tirgotāju  sadarbības platforma ar mērķi labāk, ātrāk, lētāk un ilgtspējīgā veidā apmierināt pircēju un 

patērētāju vēlmes, identificējot un izslēdzot nevajadzīgās izmaksas no piegādes ķēdes un veicināt kopīgu vērtību veidošanu 

pircējiem un patērētājiem): 

1. Latvijas patērētāju intereses (nodrošināt pieejamus un drošus produktus, pakalpojumus, izvēles iespējas un 

jauninājumus); 

2. Ievērot ilgtspējības principus, kas uzliek par pienākumu visiem dalībniekiem nodrošināt maksimālu resursu 

efektivitāti un optimizāciju piegādes ķēdē. Lūdzam vienlīdz novērtēt ietekmi uz kopējām piegādes ķēdes izmaksām, 

t.sk.  primārā ražotāja – zemnieka, pārstrādātāja, izplatītāja, vairumtirgotāja un mazumtirgotāja izmaksas.  

No ECR Baltic viedokļa mums būtu svarīgi pārliecināties vai konkrētā likumdošanas iniciatīva neierobežo tādas industrijas kopējas 

ražotāju un mazumtirgotāju efektivitātes iniciatīvas kā elektronisko dokumentu apmaiņu biznesa procesu automatizācijai un 

efektīvai plauktu papildināšanai, transporta, loģistikas un citu resursu koplietošanu, atgriežamās taras un produktu pamatdatu 

standartizāciju un citus kopējo izmaksu samazināšanas un efektivitātes kopprojektus, kur ieguvēji ir visi piegādes ķēdes 

dalībnieki. 

Uzskatām, ka ir par maz novērtēta industrijas pašregulācijas iespējas, papildinot likumdošanas iniciatīvas un atbalstot godīgas 

tirdzniecības praksi starp Latvijas, Baltijas valstu un kopējā Eiropas tirgus pārtikas ķēdes uzņēmumiem, zem kuras ir 

parakstījušies lielāka daļa ECR nacionālo iniciatīvu biedru uzņēmumu Eiropā un Latvijā. Šajā sakarā lūdzam atbalstīt un informēt 

Latvijas pārtikas piegādes ķēdes dalībniekus un industrijas asociācijas par Eiropas Pārtikas Piegādes Ķēdes Iniciatīvas iespējām 

nodrošināt godīgu tirdzniecības praksi vertikālās attiecībās. Informācija par Eiropas piegādes ķēdes iniciatīvu ir pieejama arī 

latviski: http://www.ecr-baltic.org/sci/ (t.sk. Principi, Ietvars un Priekšlīgums). 
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