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NOLIKUMS 

 

Par amatnieku - mājražotāju, pārtikas un alkoholisko produktu  izbraukuma 

tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novada domes rīkotajos 

pasākumos - DEJU DIENA, DZIESMU DIENA, LĪGO SVĒTKI.” 
 

Inčukalnā 

 

2018.gada 16.maijā                                    (protokols Nr. 8.-  28.§.) 

 

   Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 

41.panta pirmā daļas 2.punktu,  

2010.gada 12.maija Ministru kabineta 

 noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības 

 veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un  

tirdzniecības organizēšanas kārtību” 3.1.punktu  

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 

 8.panta pirmā daļa 

I. Vispārīgie noteikumi  

1. Nolikums nosaka kārtību kādā notiek amatnieku - mājražotāju, pārtikas un 

alkoholisko produktu  izbraukuma tirdzniecība, ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Inčukalna 

novada domes rīkotajos pasākumos - DEJU DIENA, DZIESMU DIENA, LĪGO SVĒTKI 

(turpmāk tekstā –Pasākumi) . 

2. Pasākumu ietvaros notiek amatnieku - mājražotāju, pārtikas un alkoholisko dzērienu  

izbraukuma tirdzniecība, kā arī ēdināšanas pakalpojumu sniegšana, kuru rīkotājs ir Inčukalna 

novada dome, turpmāk tekstā – Rīkotājs. 

3. Pasākumi notiek: 

3.1. 2018.gada 19.maijā  - DEJU DIENA; 

3.2. 2018.gada 16.jūnijā  - DZIESMU DIENA; 

3.3. 2018.gada 23.jūnijā  - LĪGO SVĒTKI; 

Inčukalnā, Aleksandra parkā un Zvaigžņu ielā, no Atmodas ielas līdz Saules ielai.    

4. Rīkotāja kontaktpersona par Pasākumu norisi ir Vija Onskule, tālr. 29114334, 

elektroniskā pasta adrese: : v.onskule@tvnet.lv 

5. Nolikums un tā pielikums, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa, turpmāk tekstā – 

Nolikums, tiek ievietots Inčukalna novada pašvaldības portālā: http://www.incukalns.lv. 

 

 

 

mailto:v.onskule@tvnet.lv
http://www.incukalns.lv/
http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/


 

II. Tirdzniecības dalībnieki un dalības kritēriji 

6. Rīkotājs uzaicina pieteikties dalībai Pasākumos amatniekus, uzņēmējus vai 

mājražotājus un lietišķās mākslas studijas, kuri piedāvā:  

6.1. Latvijā ražotus un darinātus amatnieku, mākslas izstrādājumus, suvenīrus; 

6.2. Latvijā ražoto, vietējo preču, eko un bio produkcijas ražotājus un tirgotājus ka arī vīnu 

un dzirkstošos dzērienu mājražotājus; 

 

6.3. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus;  

6.4. Ātro uzkodu (popkorns, cukurvate, kartupeļu virpulis, kokteiļi, kafija, tēja utml.) 

tirgotājus; 

6.5. Brīvdabas aktīvās izklaides pakalpojumu sniedzēji pieaugušajiem un bērniem (bērnu 

atrakcijas, zirgu izjādes, lokšaušana u.tml.). 

6.6. Alkoholisko dzērienu tirdzniecību (izlejamā veidā plastmasas traukos); 

7. Pretendenta atbilstību dalībai Pasākumos izvērtē Rīkotāji. 

8. Tirdziņā netiek atļauta ārvalstīs rūpnieciski ražoto plaša patēriņa preču (t.sk. 

galantērijas, bižutērijas, bērnu rotaļlietu, kosmētikas utml.) tirdzniecība. 

9. Tirdziņā netiek atļauta izložu, loteriju, laimestu, azartspēļu organizēšana, izņemot 

labdarības ziedojumu mērķa pasākumus atsevišķi saskaņojot ar Rīkotāju. 

10. Pretendentu skaits, kuriem tiek izsniegta tirdzniecības atļauja ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanai (šī nolikuma 6.3. punktā minētie), ir noteikts ne vairāk kā 2 (divi) pretendenti, kuri 

aizņem ne vairāk kā 2 tirdzniecības vietas. 

11. Pretendentu skaits, kuriem tiek izsniegta tirdzniecības atļauja ātro uzkodu tirdzniecībai 

(šī nolikuma 6.4. punktā minētie), ir noteikts ne vairāk kā 2 (divi) pretendenti, kuri aizņem ne 

vairāk kā 2 tirdzniecības vietas. 

12. Rīkotāji priekšroku dod tiem pretendentiem, kuri darbojas Inčukalna novadā.  

 

III. Pieteikšanās kārtība 

13. Lai pieteiktos dalībai Pasākumos, ieinteresētās personas aizpilda pieteikuma veidlapu 

(pielikums Nr.1). 

14. Ieinteresētā persona pieteikumu un tam pievienotos dokumentus personīgi iesniedz no 

2018.gada 16.maija Inčukalna novada domē vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi: 

dome@incukalns.lv.  

15. Katram Dalībniekam ir tiesības tikai uz vienu tirdzniecības vietu. Par tirdzniecību 

Pasākumā ir jāsaņem tirdzniecības atļauja. 

 

IV. Dalības maksa Pasākumā un norēķinu kārtība 

16. Dalībnieki laika posmā no 2018.gada 16.maija veic maksājumu par dalību katrā 

pasākumā atsevišķi, ieskaitot Rīkotāja izrakstītajā rēķinā norādīto summu uz rēķinā norādīto 

norēķinu kontu. 

17. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību Pasākumu dalībniekiem, kam deklarētā dzīves 

vieta vai juridiskā adrese reģistrēta Inčukalna novadā, netiek piemērota. 

18. Pašvaldības nodeva par tirdzniecību un tirdzniecības vietas noma Pasākumu 

dalībniekiem, kam deklarētā dzīves vieta vai juridiskā adrese reģistrēta  ārpus Inčukalna 

novada par vienu dienu ir : 

18.1. Amatnieku un mākslas izstrādājumu tirdzniecības vieta: 
18.1.1. Tirdzniecības vietas noma – 1,00 euro plus PVN;  

18.1.2. Pašvaldības nodeva – 2,85 euro. 

 

18.2. Pārtikas tirgotāju tirdzniecības vieta: 
18.2.1. Tirdzniecības vietas noma – 1,50 euro plus PVN;  

18.2.2. Pašvaldības nodeva – 7,11 euro. 

 



 

18.3. Sabiedriskās ēdināšanas tirdzniecības vieta (nodrošinot ēdināšanu pie galdiņiem un 

saskaņojot ēdienkarti): 

18.3.1. Tirdzniecības vietas noma – 2,00 euro plus PVN; 

18.3.2. Pašvaldības nodeva – 7,11 euro. 

 

18.4. Sabiedriskās ēdināšanas un alkohola tirgotāju tirdzniecības vieta  

18.4.1. Tirdzniecības vietas noma – 2,50 euro plus PVN; 

18.4.2. Pašvaldības nodeva – 14,23 euro. 

 

18.5. Atrakcijas bērniem  

18.5.1. Pašvaldības nodeva – 14,23 euro par vienu dienu 

 

19. Viena Tirgus ekspozīcijas laukuma izmērs plānojams 3 x 3 m robežās; cita 

ekspozīcijas laukuma izmēra nepieciešamības gadījumā jautājums saskaņojams ar Rīkotāju. 

Par katru nākamo vietas metru maksa noteikta – 3,00 euro plus PVN; 

20. Maksa par elektroenerģiju tiks aprēķināta saskaņā ar pieteikumā norādīto darba laiku 

pieprasīto ierīču jaudu. Ja Dalībniekam nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums, tiek 

iekasēta papildus maksa par elektroenerģijas izmantošanu: 

20.1. līdz 1 kW - EUR 5,00, t.sk. PVN; 

20.2. līdz 3 kW -  EUR 10,00, t.sk. PVN; 

20.3.  līdz 5 kW - EUR 15,00, t.sk. PVN; 

20.4. virs 5 kW - EUR 20,00, t.sk. PVN. 

21. Dalībniekam ir aizliegts kopējam elektrības tīklam patvaļīgi pieslēgt 

elektriskās ierīces, kuras nav iepriekš uzradītas Dalībnieka pieteikumā un kura kopējā jauda 

pārsniedz Dalībnieka pieteikto jaudas apjomu. Elektrības padeves traucējumu gadījumā 

Dalībniekam jāgriežas pie Rīkotāja atbildīgās personas un tā noradītā elektriķa, kurš atjauno 

elektrības padevi. 

 

V. Tirdzniecības norises laiki un kārtība 

 

22. Lai veiktu tirdzniecības ekspozīcijas iekārtošanas, demontāžas un izvešanas darbus, 

Dalībnieks saskaņo ar Rīkotāju šo darbu veikšanas laikus. 

23. Ārpus saskaņotā darbu veikšanas laika, tirdzniecības ekspozīcijas iekārtošana, 

demontāža un izvešana ir aizliegta. 

24. Dalībnieks nodrošina, ka tirdzniecības norises laikā Dalībnieka transportlīdzeklis 

neatrodas tirdzniecības vietā, ja iepriekš ar Rīkotāju nav saskaņots.  

 

VI. Rīkotāja tiesības un pienākumi 

 

25. Rīkotājs:  

25.1. Rīkotājs ierāda tirdzniecības vietas saskaņā ar pieteikumā norādīto nepieciešamo 

platību. Nepieciešamības gadījumā Rīkotājs ir tiesīgs mainīt sākotnēji ierādīto Dalībnieka 

atrašanās vietu;  

25.2. nodrošina tirdzniecības norisei Rīkotājam nepieciešamo atļauju saņemšanu;  

25.3. ir tiesīgs pieprasīt norēķinus tādā apmērā un termiņos, kādi noteikti Nolikumā;  

25.4. ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Dalībnieka vainas dēļ;  

25.5. nenodrošina galdus un citu nepieciešamo inventāru dalībnieka vajadzībām 

tirdzniecības laikā;  

25.6. neatbild par Dalībnieka preču un citu mantu drošību;  

25.7. nodrošina vispārējo kārtību Pasākumā, tomēr neuzņemas atbildību par nepārvaramas 

varas apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem;  

 



 

 

V. Dalībnieka tiesības un pienākumi 

26. Dalībniekam tirdzniecības vietā ir jānodrošina sekojoši dokumenti: 

26.1. Uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja Reģistrācijas apliecības kopija; 

26.2. Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas apliecības kopija; 

26.3. Ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziska persona- personu apliecinošs dokuments; 

26.4. Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem- komersantam izsniegtās alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecības speciālās atļaujas, licences kopija; 

26.5. Inčukalna pašvaldības izsniegtā tirdzniecības atļauja. 

27. Dalībnieks:  

27.1. ir tiesīgs izmantot nomāto tirdzniecības ekspozīcijas laukumu atbilstoši savām 

vajadzībām, ja tās nav pretrunā ar Nolikumu un normatīvajiem aktiem;  

27.2. var veikt reklāmas izvietošanu un reklāmmateriālu izplatīšanu; 

27.3. atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas dēļ, pamatojoties uz 

sastādīto aktu;  

27.4. apņemas ievērot Nolikuma nosacījumus un normatīvos aktus;  

27.5. veic visus maksājumus noteiktajos termiņos, kas paredzēti Nolikumā;  

27.6. apņemas ievērot sanitāri higiēniskās normas un citas prasības sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanā, saskaņā ar normatīviem aktiem;  

27.7. ir atbildīgs par sabiedriskās kārtības un drošības noteikumu, kā arī ugunsdrošības un 

vides aizsardzības prasības ievērošanu Pasākuma laikā; 

27.8. ir atbildīgs par savas realizējamās produkcijas tirgošanas saskaņošanu ar Pārtikas un 

veterināro dienestu;   

27.9. nodrošina šādu drošības noteikumu ievērošanu:  

27.9.1. netirgot alkohola izstrādājumus nepilngadīgām personām, 

27.9.2. tirgot dzērienus tikai vienreiz lietojamajās glāzēs, 

27.9.3. lietot tikai vienreizējās lietošanas traukus un ēšanas piederumus, 

27.9.4. ne tālāk kā 5 metru attālumā no savas tirdzniecības vietas nodrošināt atkritumu 

tvertnes,  

27.9.5. pilnos atkritumu maisus novietot Rīkotāja norādītajos atkritumu konteineros.  

28. Īpaša prasība Dalībniekiem, kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumu - nodrošināt 

tirdzniecības vietā ugunsdzēšamo aparātu.  

 

 

VI. Atbildība 

29. Ja pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses bez attaisnojoša iemesla vai 

Dalībnieks neierodas uz Pasākumu, par to nebrīdinot, tad Rīkotājam ir tiesības izmantot 

pieteikto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem, kā arī Rīkotājs neatmaksā Dalībniekam 

iemaksāto dalības maksu.  

30. Ja Dalībnieks patvaļīgi ir pieslēdzies elektrotīklam vai pārsniedzis Pasākuma laukuma 

plānā norādīto jaudu, Dalībniekam izsaka aizrādījumu, bet atkārtota pārkāpuma gadījumā 

Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja nozīmētā atbildīgā persona, sastādot par to aktu. 

31. Dalībnieks nodrošina tīrību savā tirdzniecības vietā. Ja tirdzniecības vietā ir izmētāti 

atkritumi, Rīkotājs izsaka aizrādījumu un pie situācijas atkārtošanās ir tiesīgs izradīt 

dalībnieku no Pasākuma. Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja nozīmētā atbildīgā persona, 

sastādot par to aktu.  

 

VII. Nobeiguma noteikums 

32. Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 17.maijā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                      A.Nalivaiko 



 

Pielikums Nr.1 

Nolikumam „Par amatnieku - mājražotāju,  

pārtikas un alkoholisko produktu  izbraukuma  

tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu  

sniegšanu Inčukalna novada domes 

 rīkotajos pasākumos - DEJU DIENA, DZIESMU DIENA, 

 LĪGO SVĒTKII” 

 

Par amatnieku - mājražotāju, pārtikas un alkoholisko produktu  izbraukuma 

tirdzniecību, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novada domes rīkotajos 

pasākumos- DEJU DIENA, DZIESMU DIENA, LĪGO SVĒTKI 

 

IESNIEGUMS 
  ielu tirdzniecībai 

  ielu tirdzniecības organizēšanai 

 

Inčukalna novada teritorijā 

PUBLISKAJOS PASĀKUMOS 

 
Lūdzam aizpildīt pieteikumu salasāmi, drukātiem burtiem. Tukšajos lodziņos □ atbilstošo atbildi atzīmēt ar X. 

 

Dalība pasākumā: 
 2018.gada 19.maijā - DEJU DIENA  

 2018. gada 16. jūnijā - DZIESMU DIENA 

 2018. gada 23. jūnijā - LĪGO SVĒTKI 

  

 

Pasākuma norises vieta: Inčukalnā, Aleksandra parkā un Zvaigžņu ielā, no Atmodas ielas 

līdz Saules ielai.    

 

fiziskās personas vārds, uzvārds  
personas kods  

Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas 

numurs 
 

adrese  
kontakttālrunis  

elektroniskā pasta adrese  
 

juridiskās personas nosaukums   
nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs  

juridiskā adrese  
kontakttālrunis  

elektroniskā pasta adrese  
 

Produkcijas sortiments  

Nepieciešamais tirdzniecības 

vietas platums, m
 _____m  



 

Nepieciešams elektrības 

pieslēgumu Inčukalna novada 

svētku pasākumā 

 

 

   

 

 

 elektroierīču nosaukums: 

 

 kopējā nepieciešamā pieslēguma jauda, kW: 

 

 nepieciešamais pieslēgums: 

 viena fāze 

 trīs fāzes 
 

 apgaismojumam 

 elektroierīču pieslēgšanai 

 apgaismojumam un elektroierīču pieslēgšanai 

Pasākumā izmantojamo 

autotransporta vienību skaits, 

marka , reģ.Nr. 

 

Personas, kas nodrošinās 

tirdzniecību pasākumā, vārds, 

uzvārds, mobilā tālruņa Nr.  

 

Cita papildus informācija 

 
 

 

Pievienotie dokumenti:  

 

Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības kopija    

Apliecinājums (iesniedz fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību)  

Tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopija  

Ēdienkarte saskaņošanai (iesniedz ēdināšanas nodrošināšanas uzņēmumi)  

Tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu (norādot  fiziskās 

personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi vai 

juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, 

kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi) un saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša 

dokumenta kopiju vai fiziskas personas apliecinājumu par katru tirdzniecības dalībnieku 

 

Citi (norādīt kādi):  

 

            
 /pieteikuma aizpildītājs/         /paraksts/   /paraksta atšifrējums/  
20___.gada ____.__________________ 

 

 

     Paraksts 

 


