Preiļu novada domes nolikums
“Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgus rīkošanu”

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 10.punktu,
41.panta pirmās daļas 2.punktu,

MK noteikumiem Nr. 440 no 12.05.2010.
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem,
kas saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības
organizēšanas kārtību”

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgus (turpmāk tekstā –
Gadatirgus) ir Preiļu novada domes struktūrvienību - Uzņēmējdarbības centra, kultūras
centra (turpmāk tekstā – Rīkotājs) organizēts pasākums mazā biznesa popularizēšanai un
attīstībai.
1.2. Gadatirgi tiek rīkoti vismaz 5 reizes gadā, atbilstoši tematam: „Rudens” (Miķeļa dienas),
„Ziemassvētki”, „Pavasaris” (Jurģa dienas), „Zāļu diena” un „Tirgus iela Preiļu novada
svētkos”.
1.3. Par Gadatirgus organizēšanu un norisi atbild uzņēmējdarbības konsultants (turpmāk
tekstā - Atbildīgā persona), deleģējot pienākumus arī kultūras centram.
1.4. Tirgoties atļauts fiziskām un juridiskām personām, ievērojot Ministru kabineta noteikumus
Nr. 440 no 12.05.2010. „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, MK 11.02.2014. noteikumus
“Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas
kārtība”, noteikumus Nr. 662 no 30.08.2005. „Akcīzes preču aprites kārtība”.
2. Kritēriji dalībai Gadatirgū
2.1. Gadatirgū var piedalīties pretendenti, kuri atbilst kritērijiem:
2.1.1. Preiļu novada teritorijā reģistrētas juridiskas vai fiziskas personas (SIA, IK, Z/S, SDV),
kas veic uzņēmējdarbību vai fiziskas personas, kas nav reģistrētas kā nodokļu
maksātājs, ja to saražotā produkcija vai pakalpojums atbilst Gadatirgus rīkošanas
nolikumam;
2.1.2. Citu pašvaldību administratīvajā teritorijā reģistrētas juridiskas vai fiziskas personas
personas (SIA, IK, Z/S, SDV), kas veic uzņēmējdarbību vai fiziskas personas, kas nav
reģistrētas kā nodokļu maksātājs, ja to saražotā produkcija vai pakalpojums atbilst
Gadatirgus rīkošanas nolikumam;
2.2. Gadatirgus Dalībnieki tirgo pašu saražoto produkciju vai reklamē un sniedz savus
pakalpojumus:
2.2.1. Amatniecības izstrādājumus;
2.2.2. Mājražotāju izstrādājumus un produktus (arī alkoholiskie dzērieni - alus, vīns
u.t.t.);
2.2.3. Zemkopības, dārzkopības un augkopības izstrādājumus un produktus;
2.2.4. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus.
2.3. Pretendenta atbilstību dalībai Gadatirgū izvērtē Atbildīgā persona.

3. Pieteikšanās kārtība
3.1. Pieteikties dalībai Gadatirgū var, aizpildot pieteikuma anketu, kas 30 dienas pirms
Gadatirgus norises ir atrodama Rīkotāja mājas lapā www.preili.lv un nosūtot to
elektroniski uz anketā norādīto elektronisko pastu vai iesniedzot personīgi
Uzņēmējdarbības centrā, Preiļos, Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā).
3.2. Pamatojoties uz pieteikuma anketā norādītajām ziņām, šī nolikuma 2.punktā noteiktajā
kārtībā tiek izvērtēta pretendenta atbilstība dalībai Gadatirgū.
3.3. Pozitīva lēmuma gadījumā Atbildīgā persona un pretendents, kurš atbilst kritērijiem
dalībai Gadatirgū (turpmāk tekstā – Dalībnieks) vienojas par tirgošanās vietu un platību.
3.4. Negatīva lēmuma gadījumā Atbildīgā persona informē pretendentu ne vēlāk kā 2 (divu)
darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas.
4. Gadatirgus norise
4.1. Informācija par Gadatirgus norises laiku un kārtību tiek ievietota Rīkotāja mājas lapā
www.preili.lv sadaļā Jaunumi - Uzņēmējdarbība 30 dienas pirms Gadatirgus norises.
4.2. Pēdējais termiņš dalības pieteikšanai Gadatirgū - divas dienas pirms Gadatirgus norises
dienas.
4.3. Gadatirgus ekspozīciju vietu iekārtošana notiek 2 (divas) stundas pirms Gadatirgus
sākuma.
4.4. Gadatirgus ekspozīciju demontāža un izvešana notiek 2 (divu) stundu laikā pēc atļautā
tirdzniecības laika.
4.5. Lai turpinātu Gadatirgus teritorijā iekārtošanas, demontāžas un izvešanas darbus ārpus
norādītā laika, visu veidu darbība jāsaskaņo ar Atbildīgo personu.
5. Gadatirgus aprīkojums
5.1. Tirgus dalībnieki ekspozīcijas izvietošanai izmanto savus personīgos stendus, galdus un
citu preču izvietošanas aprīkojumu.
5.2. Ja nepieciešams, Rīkotājs nodrošina Gadatirgus ekspozīcijas laukumu ar
elektroenerģijas pieslēgumu.
6. Maksājumi un norēķinu kārtība
6.1. Pašvaldības nodeva par tirdzniecības vietu Gadatirgū (turpmāk tekstā – Pašvaldības
nodeva), Dalībniekiem, kam deklarētā dzīves vieta vai juridiskā adrese reģistrēta Preiļu
novadā, netiek piemērota.
6.2. Pašvaldības nodeva par tirdzniecības vietu Gadatirgū, Dalībniekiem, kam deklarētā
dzīves vieta vai juridiskā adrese reģistrēta ārpus Preiļu novada par vienu dienu ir 7,00
EUR (pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem 2009/04 ”Par pašvaldības nodevām
Preiļu novadā”).
6.3. Ja Dalībniekam nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums, tiek iekasēta papildus maksa
par elektroenerģijas izmantošanu:
➢ līdz 1 kW- 5 eiro,
➢ līdz 2 kW- 10 eiro,
➢ līdz 3 kW- 15 eiro.
6.4. Pašvaldības nodeva ieskaitāma norādītajā Preiļu novada domes kontā (konts norādīts
pieteikuma anketā), ne vēlāk kā 2 kalendārās dienas pirms Gadatirgus.
6.5. Veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevumā (mērķī) jānorāda šāds teksts: “Dalības maksa
XXX gadatirgū” (Gadatirgus nosaukums – skat. 1.2.punktu), kā arī jānorāda personas
vārds, uzvārds un personas kods vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs.

6.6. Dalībnieki, kuri būs pieteikuši savu dalību, bet nebūs ieskaitījuši Rīkotāja kontā
Pašvaldības nodevu – var netikt ielaisti tirdzniecības teritorijā.
6.7. Dalībniekiem, kuri neierodas uz Gadatirgu vai atsaka savu dalību pēc pieteikumu
termiņa beigām, dalības maksa netiek atgriezta.
7. Rīkotāja tiesības un pienākumi
7.1. Rīkotājs, saskaņojot ar Dalībnieku, nosaka Dalībnieka ekspozīcijas laukuma atrašanos
vietu Gadatirgus norises vietā.
7.2. Rīkotājs, nepieciešamības gadījumā, ir tiesīgs mainīt Dalībnieka atrašanās vietu
Gadatirgus norises vietā.
7.3. Rīkotājs nodrošina Gadatirgus ekspozīcijas laukumu ar pieejamu elektroenerģijas
pieslēgumu, ja tas nepieciešams.
7.4. Rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Dalībnieka vainas dēļ.
7.5. Rīkotājs ir tiesīgs aizliegt visa veida reklāmu izplatīšanu gadījumos, ja tās saturs ir
pretrunā ar LR normatīvajiem aktiem un Gadatirgus tematiku.
7.6. Rīkotājs neatbild par Dalībnieka preču un citu mantu drošību.
7.7. Rīkotājs nodrošina kārtību Gadatirgū, tomēr neuzņemas atbildību par nepārvaramas
varas apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem.
7.8. Rīkotājs neatbild par Dalībnieka dokumentācijas esamību saistībā ar saimnieciskās
darbības un tirdzniecības veikšanu.
7.9. Atbildīgā persona nodrošina Preiļu novada pašvaldības atļaujas saņemšanu Gadatirgum
un tā norises saskaņošanu.
7.10. Gadatirgus Rīkotājam ir pienākums un citām pilnvarotām personām (PVD, Valsts
policija, Pašvaldības policija, VID, PTAC) ir tiesības pārbaudīt nolikuma nosacījumu
ievērošanas kārtību pasākuma laikā.
8. Dalībnieka tiesības un pienākumi
8.1. Dalībnieks ir tiesīgs izmantot ierādīto Gadatirgus ekspozīcijas laukumu Gadatirgus
norises vietā atbilstoši savām vajadzībām, ja tās nav pretrunā ar šo Nolikumu un LR
normatīvajiem aktiem.
8.2. Dalībnieka stendā jābūt izvietotam un skaidri redzamam uzrakstam ar Dalībnieka
nosaukumu un kontaktinformāciju. Dalībnieks var izmantot savas izkārtnes vai arī
izmantot Rīkotāja nodrošinātās informācijas zīmes, iepriekš to saskaņojot ar Atbildīgo
personu.
8.3. Dalībnieks atlīdzina zaudējumus pēc Rīkotāja izrakstīta rēķina, kas Rīkotājam radušies
Dalībnieka vainas dēļ.
8.4. Dalībnieks apņemas ievērot Pieteikuma anketas nosacījumus, Gadatirgus nolikumu un
LR normatīvos aktus.
8.5. Dalībnieks ir atbildīgs ekspozīcijas vietā par apmeklētāju drošību, ugunsdrošības un
darba drošības noteikumu ievērošanu Gadatirgus laikā.
8.6. Dalībnieks ir atbildīgs par kārtību un tīrību savā ekspozīcijas vietā gan tirgošanās laikā,
gan pēc tās.
8.7. Dalībnieks ir atbildīgs par savas realizējamās produkcijas vai pakalpojumu tirgošanas
saskaņošanu ar atbildīgajiem valsts dienestiem.
8.8. Dalībnieks ir atbildīgs par realizējamās produkcijas un tās pārdošanas veida atbilstību šī
Nolikuma un LR normatīvo aktu prasībām.
8.9. Dalībnieks veic visus maksājumus, kas paredzēti šajos noteikumos. Maksājumu
dokumentiem jāatrodas tirdzniecības vietā un tie jāuzrāda pēc Rīkotāja, Valsts policijas
darbinieku vai citu pilnvarotu personu pieprasījuma.
8.10. Dalībnieks nav tiesīgs demontēt ekspozīciju pirms tirdzniecības beigām.

8.11. Dalībnieks ir tiesīgs atsaukt pieteikuma anketu, par to rakstiski informējot Rīkotāju, bet
ne vēlāk kā dienu pirms Gadatirgus norises laika.
9. Nobeiguma noteikumi
9.1. Visi strīdi, kas rodas šī Nolikuma vai Pieteikuma anketas sakarā, un kurus Rīkotājs ar
Dalībnieku nevar atrisināt savstarpējās sarunās, tiks risināti LR normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
9.2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Preiļu novada domes 2016.gada 22.septembra
nolikums “Par mājražotāju, amatnieku, zemnieku un dārzkopju gadatirgus rīkošanu”.
9.3. Nolikums stājas spēkā ar 2018. gada 26.martu.
Pielikumi:
1.pielikums – Pieteikuma anketa uz 1 (vienas) lapas.

Novada domes priekšsēdētāja

M.Plivda

