2.pielikums
Daugavpils novada dienas Nolikumam
apstiprināts ar Daugavpils novada
dienu rīcības komisijas 2018.gada
4. septembra lēmumu, protokols Nr.2

Noteikumi par tirdzniecību Daugavpils novada dienu gadatirgū
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka publisku tirdzniecības organizēšanas kārtību 2018.gada
22.septembrī Daugavpils novada dienās, gadatirgus ietvaros;
1.2. tirdzniecības organizēšanas vieta –Rīgas iela posmā no Daugavpils novada
domes ēkas Rīgas ielā 2 līdz krustojumam Vienības ielai;
1.3. Gadatirgus organizators šo noteikumu izpratnē (publiska persona) ir Daugavpils
novada dome, kura saņēmusi Daugavpils pilsētas domes atļauju gadatirgus
organizēšanai;
1.4. Daugavpils novada dome, kā gadatirgus organizators iekārto tirdzniecības
organizēšanas vietu ,koordinē tirdzniecības dalībnieku darbību tajā un nodrošina
šajos noteikumos un Daugavpils pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos
noteikto prasību izpildi.
2. Kritēriji dalībai gadatirgū
2.1. Gadatirgū var piedalīties pretendenti, kuru preces atbilst šādiem kritērijiem:
2.1.1. Amatnieki, mājražotāji un Tautas lietišķās mākslas studijas;
2.1.2. Zemnieki, zemnieku saimniecības, zaļās produkcijas ražotāji (stādi, grieztie
ziedi, floristikas izstrādājumi, dārzkopības preces un inventārs, dzīvnieki,
savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti);
2.1.3. Alus un vīna ražotāji, kas saņēmuši Daugavpils novada atļauju alkoholisko
dzērienu ražošanai no pašu audzētām izejvielām;
2.1.4. Pārtikas preču ražotāji un tirgotāji;
2.1.5. Sabiedriskās ēdināšanas nodrošinātāji (karstie ēdieni, uzkodas,
bezalkoholiskie dzērieni);
2.1.6. Pašu ražotas nepārtikas preces;
2.1.7. Preses izdevumi un grāmatas;
2.1.8. Bērnu atrakciju un spēļu nodrošinātāji.
2.2. Tirdzniecības vietas piešķiršanā priekšroka tiek dota dalībniekiem, kuri reģistrēti
Daugavpils novadā, rezervējot vismaz 90 tirdzniecības vietas ;
2.3. Priekšroka uz atlikušajām 30 tirdzniecības vietām ir dalībniekiem, kuri piedāvā
produkciju, kas atbilst Latgales novada tematikai, reprezentē Latgales kulināro
mantojumu, veicina lietišķās mākslas attīstību un tradicionālo amata prasmju
saglabāšanu;
2.4. Pretendenta atbilstību dalībai gadatirgū izvērtē rīkotāji.

Pieteikšanās kārtība
2.5. Pieteikties dalībai gadatirgū var līdz 2018. gada 15. septembrim.
2.6. Lai pieteiktos dalībai gadatirgū, pretendentiem ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa,
kura pieejama elektroniskā formā Rīkotāju mājas lapā: www.daugavpilsnovads.lv
vai rakstiskā veidā aizpildot anketu Daugavpils novada domē. Pieteikuma anketas
jāiesniedz personīgi, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 29. kabinetā vai jānosūta
parakstītas ar drošu elektronisko parakstu uz adresi jazeps.krukovskis@dnd.lv
ar norādi „Gadatirgus”;
2.7. Pamatojoties uz pieteikuma anketā norādīto informāciju šo noteikumu 2. punktā
noteiktajā kārtībā, tiek izvērtēta pretendenta atbilstība dalībai gadatirgū;
2.8. Rīkotājs ir tiesīgs atteikt pretendentam dalību gadatirgū, ja tas nepakļaujas
Rīkotāju prasībām, ja tā piedāvājums neatbilst gadatirgus tematikai un
pamatmērķiem.
3. Gadatirgus norise
3.1. Gadatirgus plānotais darba laiks:
3.1.1. 2018. gada 22.septembrī, plkst. 10:00 – 14:00
3.2. Gadatirgus ekspozīcijas iekārtošana:
3.2.1. 2018. gada 22.septembrī, plkst. 07:00 – 10:00
3.3. Transportlīdzekļu kustība gadatirgus teritorijā (preču un aprīkojuma izkraušanai):
3.3.1. 2018. gada 22.septembrī, plkst. 07:00 – 09:00
3.4. Ekspozīcijas demontāža un izvešana no gadatirgus teritorijas:
3.4.1. 2018. gada 22.septembrī, plkst. 14:00 – 16:00
3.5. Lai veiktu gadatirgus ekspozīcijas uzstādīšanu vai demontāžu ārpus norādītā
laika, visa veida darbība jāsaskaņo ar Rīkotāju.
4. Rīkotāja tiesības un pienākumi
4.1. Saskaņot tirdzniecības vietu skaitu un platību;
4.2. Organizēt saskaņoto tirdzniecības vietu izvietojumu un noteikt gadatirgus
dalībniekam tirdzniecības atrašanās vietu;
4.3. Nodrošināt tirdzniecības vietās atkritumu urnu izvietošanu;
4.4. Iespēju robežās nodrošināt elektroenerģijas pieslēgumu līdz 1kw/h (pēc atsevišķa
pieprasījuma - pieteikumā). Dalībniekam jābūt līdzi pagarinātājam;
4.5. Nepieciešamības gadījumā Rīkotājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs mainīt
dalībnieka atrašanās vietu gadatirgus norises vietā;
4.6. Nodrošināt caurlaidi transporta iebraukšanai gadatirgus rīkošanas teritorijā;
4.7. Rīkotājs neatbild par dalībnieka preču un citu mantu drošību;
4.8. Rīkotājs nodrošina vispārējo kārtību gadatirgū, tomēr neuzņemas atbildību par
nepārvaramas varas apstākļu, dalībnieku un apmeklētāju vainas dēļ radītiem
zaudējumiem;
4.9. Gadatirgus rīkotājs ir tiesīgs:
4.9.1. pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radusies dalībnieka vainas dēļ ;
4.9.2. aizliegt nesaskaņotu reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu gadījumos, ja
tās saturs ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem un
gadatirgus tematiku.

5. Īpašie noteikumi
5.1. Alkohola tirdzniecība – maksimālais atļautais alkohola saturs tirdzniecībai
piedāvātajos dzērienos (alus) nedrīkst pārsniegt 6 %, (mājražotie vīni) 12%.
5.2. Alkohola sortimentu obligāti jāsaskaņo ar pasākuma organizatoriem.
5.3. Tirdzniecības un ēdināšanas vietu izvietojumu nosaka organizators, vadoties no
noteiktajiem kritērijiem.
5.4. Tirdzniecību vietu skaits ir ierobežots, tāpēc pasākuma organizators izvērtē
pieteikumus un apstiprina, vadoties no noteiktajiem kritērijiem, pieteikuma
iesniegšanas datuma un vietu skaita daudzuma.:
• Cukurvate—2 tirgotāji
• Kartupeļu virtuļi- 1 tirgotājs
• Kafija, karstie dzērieni-2 tirgotāji
• Ēdināšanas uzņēmumi - 3
• Amatnieki- 30
• Siers- 5 tirgotāji
• Mājas vīnu tirgotājs - 2
• Gaļas izstrādājumi, kūpinājumi - 3
• maize, konditorejas izstrādājumi- 5
• Saldumi, konfektes - 5
• Citi pašu ražotie pārtikas produkti – 30
• Grāmatas, suvenīri- 5
• Atrakcijas bērniem- 10
5.5. Degustējamo pārtiku jāservē uz pītas paplātes, koka, māla vai citu tradicionālu
materiālu traukiem. Tirgotājam jānodrošina higiēnisku degustāciju (koka
irbulīšus, urnu, krūku vai toveri, kur izmest pēc degustācijas atkritumus, salvetes
u.c.).
5.6. Elektrības pieslēguma nodrošināšanas iespējas ir ierobežotas, iepriekš sazinoties
ar koordinatoru Jāzepu Krukovskis (26121362, jazeps.krukovskis@dnd.lv).
5.7. Elektrības pieslēguma pieprasītājam pašam jānodrošina pagarinātājs vismz 50 m
garumā.
5.8. Organizatoram ir tiesības liegt tirdzniecības vietu, ja kāds no minētajiem
noteikumiem
vai
kritērijiem
tiek
pārkāpts.

6. Gadatirgus dalībnieka tiesības , pienākumi un atbildība
6.1. Dalībnieks ir tiesīgs:
6.1.1. izmantot piešķirto gadatirgus ekspozīcijas laukumu atbilstoši savām
vajadzībām, ja tas nav pretrunā ar šo nolikumu, gadatirgus tematiku un
Latvijas Republikas normatīviem aktiem;
6.1.2. izvietot sava uzņēmuma reklāmas un izplatīt reklāmmateriālus savā
tirdzniecības vietā, saskaņojot to ar gadatirgus rīkotāju;
6.1.3. ir tiesīgs atsaukt pieteikuma anketu, par to rakstiski informējot Rīkotāju.
6.2. Tirdzniecības dalībnieks nav tiesīgs gadatirgus laukumā bez Rīkotāja atļaujas:
6.2.1. izvietot preci, demonstrēt amatu, kas neatbilst ar Rīkotāju saskaņotajam;
6.2.2. demontēt tirdzniecības vietu pirms gadatirgus darba laika beigām
(plkst.14.00);
6.2.3. izplatīt aģitācijas rakstura un reklāmmateriālus pasākuma teritorijā ārpus
savas tirdzniecības vai ekspozīcijas vietas;
6.2.4. iebraukt ar transportu gadatirgus teritorijā.
6.3. Tirdzniecības dalībnieka pienākumi:
6.3.1. obligāti iesniegt Rīkotājam rakstiskā vai elektroniskā veidā pieteikumu ;
6.3.2. ievērot tirdzniecības noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktus;
6.3.3. rūpēties par piešķirto gadatirgus tirdzniecības vietu un tās aprīkojumu,
nodot to Rīkotājam pilnīgā kārtībā;
6.3.4. atlīdzināt zaudējumus, kas Rīkotājam ir radušies dalībnieka vainas dēļ, pēc
Rīkotāja piestādīta rēķina;
6.3.5. ievērot tirdzniecības vietas vizuālo koncepciju un noformēt savu
tirdzniecības vietu atbilstoši tradicionālā kultūras mantojuma stilam (linu
materiāla, dabīga koka un citu tradicionālo materiālu izmantošana).
6.4. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par:
6.4.1. tirdzniecības noteikumu ievērošanu konkrētajā tirdzniecības vietā;
6.4.2. apmeklētāju drošību amatu demonstrēšanas procesa laikā;
6.4.3. ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu gadatirgus laikā;
6.4.4. savas realizējamās produkcijas kvalitāti;
6.4.5. tīrības un kārtības nodrošināšanu tirdzniecības vietā. Tirdzniecības laikā
tirdzniecības vieta jāuztur kārtībā un pēc darba beigšanas tai jābūt sakoptai;
6.4.6. savas produkcijas degustācijai nepieciešamajiem traukiem, kā arī izlietoto
trauku savākšanu.
7. Nodevas par tirdzniecību:
7.1. Dalība Daugavpils novada pašvaldības rīkotajā pasākumā ir bez maksas.
Tirgotājam ir jāapmaksā nodeva vienīgi Daugavpils pilsētas domei par tirgošanu
tās administratīvajā teritorijā. Par vienas tirdzniecības vietas 3 x 3 m platībā
izmantošanu maksājama šāda nodeva:
7.1.1. preses izdevumiem, grāmatām – 2 EUR;
7.1.2. pašražoto pārtiku – 7 EUR dienā;
7.1.3. pašražotām nepārtikas precēm – 3 EUR dienā;
7.1.4. iepirktām ogām un augļiem – 10 EUR dienā;
7.1.5. pārtikas precēm un karstām uzkodām – 10 EUR dienā;
7.1.6. amatniecības darinājumiem, ja ir biedrības "Latvijas Amatniecības kamera"
izsniegta spēkā esoša karte – 3 EUR dienā;

7.1.7. pašu saimniecībā iegūtu lauksaimniecības un tās pārstrādes produkciju – 5
EUR dienā;
7.1.8. rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm – 15 EUR dienā;
7.1.9. alu – 15 EUR dienā;
7.1.10.mājās raudzētiem vīniem, kuros absolūtais spirta daudzums nepārsniedz 18
tilpumprocentus – 14 EUR dienā;
7.1.11.diviem vai vairāk alkoholiskiem dzērieniem, kuros absolūtais spirta
daudzums nepārsniedz 18 tilpumprocentus – 30 EUR dienā;
7.2. Nodeva ir maksājama pēc lēmuma paziņošanas iesniedzējam par atļaujas
izsniegšanu uz kādu no norādītajiem kontiem:
Daugavpils pilsētas dome
Reģ. Nr. LV90000077325
Juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Banka
Bankas subkonts
Bankas kods
AS SEB Banka
LV10UNLA0005011130526
UNLALV2X
AS Citadele
LV17PARX0000850062000
PARXLV22
banka
AS Swedbanka
LV69HABA0001402041250
HABALV22
AS DnB banka
LV47RIKO0002011004423
RIKOLV2X
AS Norvik Banka
LV89LATB0006010009574
LATBLB22
Pamatojumā obligāti norādīt:
Kods 9514 Pašvaldības nodeva tiesībām veikt tirdzniecību publiskās vietās
Saskaņā ar 12.12.2013.g. Saistošiem noteikumiem Nr.55, 4.1.punkta
7.3. Atļauja tiek izsniegta pēc nodevas apmaksas un maksājumu apliecinoša
dokumenta iesniegšanas.

8. Nobeiguma noteikumi
8.1. Visi strīdi, kuri rodas šo noteikumu, vai pieteikuma anketas sakarā, un kurus
Rīkotājs ar dalībnieku nevar atrisināt savstarpējās sarunās, tiks risināti Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

