
Rēzeknes novada svētku 2016. gada 23. jūlija  

noslēguma pasākuma tirdzniecības nolikums 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Amatnieku, mājražotāju, saimnieciskās darbības veicēju tirdziņu (turpmāk 

tekstā „Tirdziņš”) Rēzeknes novada svētku noslēguma pasākuma ietvaros 

organizē nodibinājums „Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā” (turpmāk 

tekstā „Nodibinājums LEARN” jeb Rīkotājs). 

1.2. Tirdziņš notiks 2016. gada 23. jūlijā no plkst. 15.00 līdz 18.30 Ančupānu 

ielejā, Vērēmu pagastā (pasākuma norises vietas koordinātes: 56.5381279, 

27.3039793). 

1.3. Tirdziņa mērķis ir piedāvāt un popularizēt amatnieku un mājražotāju 

produkciju. 

1.4. Atbildīgā persona par Tirdziņa norisi ir Nodibinājuma LEARN vecākā 

konsultante Ilze Kiščenko, e-pasts: learn@rezeknesnovads.lv, tālr.: 26516242 

 

2. Tirdzniecības dalībnieki un dalības kritēriji 

2.1. Fiziskas vai juridiskas personas, kas reģistrējušas saimniecisko darbību. Arī 

fiziskas personas, kas nav saimnieciskās darbības veicēji. 

2.2. Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 

2.2.1. Amatnieki, mājražotāji, tautas lietišķās mākslas studijas; 

2.2.2. Eko un bio produkcijas ražotāji un tirgotāji; 

2.2.3. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji; 

2.2.4. Brīvdabas aktīvās izklaides pakalpojumu sniedzēji pieaugušajiem un 

bērniem (bērnu atrakcijas, zirgu izjādes, lokšaušana u.tml.). 

2.3. Pretendenta atbilstību dalībai Tirdziņā izvērtē Rīkotāji.  

2.4. Pretendents saskaņo tirdzniecības preču sortimentu un sniedzamo 

pakalpojumu klāstu, iesniedzot piedāvāto preču un pakalpojumu rakstisku 

aprakstu vai arī sortimenta fotoattēlus.  

 

3. Pieteikšanās kārtība 

3.1.  Pieteikšanās līdz 2016. gada 13. jūlijam, iesniedzot aizpildītu iesniegumu 

(Pielikums Nr.3 Rēzeknes novada pašvaldības 2013.gada 21.marta saistošajiem 

noteikumiem Nr. 101) par dalību publiskos pasākumos.  

3.2.  Iesniegums pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā vai tiek 

nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: 

learn@rezeknesnovads.lv .  

3.3. Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, jāiesniedz 

apliecinājums, kas pieejams Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā vai tiek 

nosūtīts elektroniski pēc personas e-pasta pieprasījuma e-pasta adresē: 

learn@rezeknesnovads.lv . 

3.4. Aizpildīts iesniegums jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: 

learn@rezeknesnovads.lv vai arī personīgi Nodibinājuma LEARN telpās 
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(Atbrīvošanas aleja 95C, Rēzeknē, tālr: 26516242). Pieņemšanas laiks katru 

darba dienu plkst. 9:00-16:00. Vecākās konsultantes prombūtnes laikā vērsties 

pie Rēzeknes novada pašvaldības sekretāres 17. kabinetā, tālr.: 64622238. 

3.5.  Pamatojoties uz pieteikuma anketā norādītājām ziņām, šī nolikuma 2. punktā 

noteiktajā kārtībā tiek izvērtēta pretendenta atbilstība dalībai Tirdziņā.  

3.6. Dalībnieks piedalās Tirdziņā tikai ar tādu produkciju vai pakalpojumiem, 

kādus ir norādījis pieteikumā.  

 

4. Tirdzniecības nodevas apmērs un maksāšanas kārtība 

4.1. Par tirdzniecību Rēzeknes novada svētku noslēguma pasākumā ir jāsaņem 

tirdzniecības atļauja.  

4.2. Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta 

saistošajiem noteikumiem Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”, no 

tirdzniecības nodevas tiek atbrīvoti: 

4.2.1. Rēzeknes novadā deklarētie amatnieki, mājražotāji, kā arī citās pašvaldībās 

deklarētie amatnieki, mājražotāji, kas tirgo savu ražoto produkciju; 

4.2.2. Rēzeknes novadā deklarētie iedzīvotāji - fiziskas personas, kurām ir tiesības 

nereģistrēt saimniecisko darbību un kuri drīkst pārdod šādas preces: 

4.2.2.1.  pašu ražotu lauksaimniecības produkciju; 

4.2.2.2.  savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus. 

4.3. Pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības 2013. gada 21. marta 

saistošajiem noteikumiem Nr.101 „Par ielu tirdzniecību Rēzeknes novadā”, 

tirdzniecības nodevas apmērs Rēzeknes novada svētku noslēguma centrālajos 

pasākumos par vienu vietu tiek noteikts: 

4.3.1. Uzņēmumiem- 7,11 EUR (septiņi eiro, 11 eirocenti) par vienu vietu 3 (trīs) 

metru platumā, par katru nākamo vietas metru- 2,85 EUR (divi eiro, 85 

eirocenti); 

4.3.2. Ēdināšanas uzņēmumiem (nodrošinot ēdināšanu pie galdiņiem un 

saskaņojot ēdienkarti)- 21,34 EUR (divdesmit viens eiro, 34 eirocenti) 

4.3.3. Alkohola tirdzniecībai (pieļaujama tikai mazalkoholisko dzērienu ar 

absolūtā spirta saturu līdz 15 (piecpadsmit) tilpumprocentiem tirdzniecība)- 

21,34 EUR (divdesmit viens eiro, 34 eirocenti). 

4.4. Pamatojoties uz 2013. gada 6. jūnija domes sēdes 10§ lēmumu, maksa par 

elektrības pievadu tiek noteikta: 

4.4.1. Apgaismojuma nodrošināšanai diennakts tumšajā laikā 7 EUR (septiņi eiro, 

00 eirocenti); 

4.4.2. Elektronisko ierīču pieslēgšanai- 7 EUR (septiņi eiro, oo eirocenti) par 

vienību līdz 3kW; 

4.4.3. Ēdināšanas uzņēmumiem, kuri gatavo pārtikas produktus pasākuma laikā, 

elektronisko ierīču pieslēgšanai virs 380V (atsevišķi informējot par ierīču 

skaitu) un apgaismojuma nodrošināšanai diennakts tumšajā laikā- 28,50 

EUR (divdesmit astoņi eiro, 50 eirocenti). 

4.5. Tirdzniecības atļaujas nodevas un elektrības pievada (pēc nepieciešamības) 

samaksa veicama, ieskaitot nodevas summu kādā no Rēzeknes novada 

pašvaldības kontiem vai arī skaidrā naudā Rēzeknes novada pašvaldības kasē, 26. 

kab.  

 

 

 



RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90009112679 

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 

„Swedbank” AS 

Konta Nr. LV56HABA0551026407356 

Bankas kods HABALV22 

„DnB NORD Banka” AS 

Konta Nr. LV19RIKO0002013195963 

Bankas kods RIKOLV2X 

„SEB banka” AS 

Konta Nr. LV21UNLA0050016695434 

Bankas kods UNLALV2X 

„Citadele banka” AS 

Konta Nr. LV27PARX0012602660002 

Bankas kods PARXLV22 

 

4.6. Katram Tirdziņa dalībniekam Rīkotājs individuāli paziņo apmaksājamās 

summas apmēru, pamatojoties uz pieteikumā norādīto dalībnieka profilu un 

elektrības padeves nepieciešamību.  

4.7. Tirdzniecības atļaujas nodeva un samaksa par elektrības pievadu (pēc 

nepieciešamības) Dalībniekiem ir jānomaksā līdz 2016. gada 18. jūlijam.  

4.8. Tirdzniecības atļaujas un auto caurlaides Rēzeknes novada svētku dienai tiks 

izsniegtas tikai pēc nodevas apmaksas apliecinoša dokumenta uzrādīšanas. 

4.9. No tirdzniecības nodevas atbrīvotie dalībnieki tirdzniecības atļauju saņems pēc 

iepriekšējas sazināšanās ar Rīkotāju. 

4.10. Ja pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses vai Dalībnieks neierodas 

tirdziņā bez brīdinājuma pēc tirdzniecības nodevas iemaksas, tā netiek atmaksāta 

un Rīkotājam ir tiesības izmantot rezervēto tirdzniecības vietu pēc saviem 

ieskatiem. 

 

5. Dalībnieku pienākumi 

5.1. Dalībniekam tirdzniecības vietā ir jānodrošina sekojoši dokumenti: 

5.1.1. Uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja Reģistrācijas apliecības 

kopija; 

5.1.2. Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas apliecības kopija; 

5.1.3. Ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziska persona- personu apliecinošs 

dokuments; 

5.1.4. Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem- komersantam izsniegtās 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības speciālās atļaujas, licences 

kopija.  

5.1.5. Rēzeknes novada pašvaldības izsniegtā tirdzniecības atļauja. 

5.2. Dalībniekam pienākums ir ierasties tirdzniecības vietā un nodrošināt gatavību 

tirdzniecībai pirms iepriekš noteiktā tirdziņa sākuma, t.i., ēdināšanas pakalpojuma 

sniedzējiem līdz plkst. 14:00, pārējiem tirdziņa dalībniekiem līdz plkst.15:00.  

5.3. Dalībnieka pienākums ir pašam iekārtot savu tirdzniecības vietu, nodrošinot to 

ar nepieciešamo aprīkojumu (galdiem, statīviem, nojumēm, atkritumu kastēm 

utt.). 



5.4. Tirdzniecības vieta jānoformē, izmantojot dabiskus materiālus – rotājumi no 

meijām, pļavu ziediem u.tml. Tirdzniecības personāla tērpā jānodrošina latviešu 

tautas tērpu elementi. 

5.5. Blakus tirdzniecības vietai aizliegts novietot treilerus, piekabes un citu 

palīgaprīkojumu. 

5.6. Dalībnieka transportlīdzeklim jābūt novietotam aiz tirdzniecības vietas. 

5.7. Transporta kustība pasākuma teritorijā tirdzniecības norises laikā ir atļauta 

tikai preču pievešanas vajadzībām vai pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības 

nodrošināšanai, iepriekš to saskaņojot ar rīkotāju.  

5.8. Dalībniekam nav tiesību atstāt tirdzniecības vietu ātrāk, nekā norādījis 

Rīkotājs (tirdziņa dalībniekiem un izklaides pakalpojumu sniedzējiem līdz plkst. 

18:30, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem līdz plkst. 3:00), izņemot gadījumu, 

ja pārdota visa produkcija.  

5.9. Dalībniekam ir aizliegts patvaļīgi mainīt ierādīto tirdzniecības vietu vai nodot 

tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības trešajai personai.  

5.10. Dalībniekam ir aizliegts kopējam elektrības tīklam patvaļīgi pieslēgt 

elektriskās ierīces, kuras nav iepriekš uzrādītas Dalībnieka pieteikumā un kuru 

kopējā jauda pārsniedz Dalībnieka pieteikto jaudas apjomu. 

5.11. Elektrības padeves traucējumu gadījumā Dalībniekam jāgriežas pie Rīkotāja 

atbildīgās personas un tās norādītā elektriķa, kurš atjauno elektrības padevi. 

Saziņai - Alberts Kindzulis, tālr. 26447724.  

5.12. Dalībnieks ir atbildīgs par kārtības un tīrības uzturēšanu tirdzniecības vietā un 

tās sakārtošanu, atkritumu savākšanu un nogādāšanu atkritumu konteineros pēc 

darba pabeigšanas.  

 

6. Rīkotāja tiesības un pienākumi 

6.1. Rīkotājs ierāda tirdzniecības vietas (vieta (3 x 3m) bez aprīkojuma) tirdziņa 

norises vietā Ančupānu kartodromā. 

6.2. Rīkotājam, ierādot Dalībnieka tirdzniecības vietu, ir tiesības sagrupēt 

Dalībniekus atkarībā no piedāvātās produkcijas sortimenta, tirdzniecības vietu 

platības, elektrības pieslēgumu nepieciešamības vai citiem apsvērumiem.  

6.3. Rīkotājs ir tiesīgs atteikt pretendentam dalību Tirdziņā, kā arī liegt dalību citos 

Rīkotāja organizētos pasākumos turpmāk, ja tas neievēro šī nolikuma un 

Rēzeknes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 101 prasības vai ja tā 

piedāvājums/sortiments neatbilst Tirdziņa tematikai un pamatmērķiem.  

6.4. Rīkotājs ir tiesīgs aizliegt dalībniekam tirgot produkciju, kura nav norādīta 

pieteikumā un pārkāpuma nenovēršanas gadījumā, izraidīt dalībnieku no 

pasākuma vietas, kā arī liegt dalību citos Rīkotāja organizētos pasākumos 

turpmāk. 

6.5. Rīkotājs nenes atbildību par trešo personu nodarītajiem zaudējumiem 

gadījumos, kad kāds no Dalībniekiem ir pieslēdzis elektrības kopējam pievadam 

dalības pieteikumā neminētu ierīci vai ierīci ar Rīkotājam iepriekš nepieteiktu 

jaudu, kā rezultātā citi Dalībniekiem tiek radīti elektrības padeves traucējumi. 



6.6. Rīkotājs ir tiesīgs izraidīt no pasākuma norises vietas Dalībnieku, kurš 

patvaļīgi pieslēdz elektriskās ierīces, kuras nav minējis savā pieteikumā vai 

ierīces, kuru jauda neatbilst pieteikumā norādītajai. 

6.7. Rīkotājam ir tiesības atteikt dalību tirdziņā, ja iepriekšējos Rīkotāja 

organizētājos pasākumos, dalībnieks ir pārkāpis noteikto kārtību. 

6.8. Rīkotājam ir tiesības atteikt dalību tirdziņā dalībniekiem, kas ieradies 

pasākumā pēc norādīta laika, neveicot dalības maksas atmaksu. 

 

 

Ar Rēzeknes novada svētku 2016.gada 23.jūlija  

noslēguma pasākuma tirdzniecības nolikumu iepazinos   

 

Nr.p

.k. 

Uzņēmuma nosaukums/fiziskas 

personas vārds uzvārds 
Pārstāvja vārds, uzvārds Datums Paraksts 

1.     

2.     

 

 

 

 

Rēzeknes novada pašvaldības 

Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja                                               Anna Jaudzema 


