
ATGĀDINĀJUMS GADATIRGUS TIRGOTĀJIEM

Cien.,  tirgotāj!  Zināšanu  pieredze  iekļauj  arī  zināšanas  par  tirgotāju  un  patērētāju  tiesībām  un  pienākumiem.  Šis
atgādinājums uzsver galveno, kas tirgotājam ir jāņem vērā tirgojot produktus gadatirgū. Ir svarīgi zināt, ka, tirgojoties
gadatirgū, ir spēkā līdzīgas prasības kā tirgojot preces veikalā. 

Privātpersonām, tirgojot preces uz tirgus vai gadatirgū, ir j āievēro tirgot ājiem noteiktās prasības
Privātpersonai,  kas  pārdod  preces  uz  tirgus  vai  gadatirgū,  ir  jāpārzina  pārdodamās  preces,  jāseko  precēm  vai
pakalpojumiem uzstādītajām prasībām, kā  arī  ir  redzamā  vietā  ir  j ānēsā  vārda zīmīti  ar savu vārdu. Juridisk ās
personas darbības vietai ir jābūt marķētai ar uzņēmuma nosaukumu. 

Preču marķējumam ir j ābūt korektam
Uz preces vai uz tās tirdzniecības iepakojuma vai pie preces piestiprināmās etiķetes esošajam marķējumam ir j ābūt
salasāmam,  saprotamam  un  viennozīmīgi  skaidram,  kā  arī  tam  ir  j āatbilst  visām  šo  preču  marķēšanai
noteiktajām prasībām. Marķējumam ir jābūt igauņu valodā vismaz likumā noteiktajā apjomā. 

Tehniski sarežģītām precēm līdzi ir j ādod lietošanas instrukcija 
Tehniski sarežģītām precēm līdzi ir jādod lietošanas instrukcija, kurai i r  jābūt iztulkotai igauņu valodā ,  un 
tai i r jābū t viennozīmīgi saprotamai un piet iekamai preces drošai un mērķt iecīgai izmantošanai. Ja 
patērētājs vēlas, lietotāja instrukcija ir jāizsniedz viņam izdrukātā veidā. 

Svariem ir jābūt kalibr ētiem
Vaļējo preču svēršanai izmantojamajiem svariem ir jābūt kalibr ētiem saskaņā ar
noteiktajām prasībām.

Jānorāda ir gan pārdošanas, gan arī vienības cena
Ja tirgojamā produkta piedāvājumā ir prasīta vienības cenas norādīšana, tad tirgotājam, pārdodot preci, ir jādara zināma
preces pārdošanas un preces vienības cena. Tām jābūt uzrādītām rakstiski un saprotami. 

Precēm,  kurām ir  depozīta  iepakojums,  ir  jānorāda  preces  vienības  cena  un  iepakojuma
depozīta summas apjoms
Precēm ar depozīta iepakojumu pārdošanas cena ir jānorāda divās daļās, atsevišķi norādot preces vienības cenu un tai
pievienoto iepakojuma depozīta summas apjomu.

Produktu uzglabāšanas prasības ir atšķir īgas dažādām produktu grup ām 
Produktu  uzglabāšanas  prasības  ir  noteiktas  pa  produktu  grupām,  atkarībā  no  produktu  potenciālās
bīstamības cilvēka veselībai. 

Tirgojot p ārtikas produktus, precīzi ir j āseko to apstrādes un glabāšanas prasībām
Persona, kas veic pārtikas apstrādi, ir atbildīga par apstrādājamo pārtiku un apstrādes atbilstību noteiktajām prasībām.
Ir jāseko uz pārtikas produktu iepakojuma vai pavadzīmes noteiktajām uzglabāšanas prasībām, kuras nosaka produktu
ražotājs, apstrādātājs, tostarp izgatavotājs vai iepakotājs, pamatojoties uz izturības testiem vai Lauksaimniecības ministra
noteiktajām pārtikas uzglabāšanas prasībām. 

Patērētājam ir j āizsniedz pirkumu apliecinošs dokuments
Pēc preču vai pakalpojumu apmaksas, tirgotājam ir jāizsniedz patērētājam pirkumu apliecinošs dokuments, uz kura ir
norādīts  vismaz tirgotāja vārds vai  firmas nosaukums un darbības adrese, pārdošanas datums,  kā  arī  katras preces vai
pakalpojuma cena un samaksātā summa.  Pirkumam, kas ir mazāks par 20 eiro,   pirkumu apliecinošs dokuments ir
jāizsniedz tikai gadījumā, ja patērētājs to vēlas. 

Papildu informācija
Videoklipi, kā rīkoties, ja precei ir trūkumi: www  .you  t      u  b  e.co  m/  t      a  r  b  i  j      ak  a  i  t      s  e      a  m  e  t
Likumi, kuri regulē šo nozari: patērētāju tiesību aizsardzības likums, tirdzniecības organizēšanas likums, likums par
mērījumu  vienotību  , pārtikas  aprites  uzraudzības  likums, Lauksaimniecības  ministra  rīkojums  Nr.  66 „  Pārtikas
uzglabāšanas prasības  “   Ekonomikas  un  komunikāciju  ministra  rīkojums Nr. 76  „  Prasības attiecībā  uz preču un
pakalpojumu cenas norādīšanu  “      .
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