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Par mājražotāju, amatnieku un zemnieku tirdziņu rīkošanu 

 
Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 10.punktu; 
41.panta pirmās daļas 2.punktu; 
Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumiem Nr.440 
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

 
1. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Mājražotāju, amatnieku un zemnieku tirdziņi (turpmāk tekstā – Tirdziņi) ir Ķeguma novada 
pašvaldības administrācijas Attīstības nodaļas (turpmāk tekstā – Rīkotājs) organizēts pasākums. 
Pasākuma mērķis- sekmēt saimniecisko darbību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā un 
rūpēties par bezdarba samazināšanu. 

1.2. Tirdziņi tiek rīkoti ne retāk kā četras reizes gadā speciāli iekārtotās tirdzniecības vietās: 

1.2.1. Liepu alejā 1C, Ķegumā, Ķeguma novadā, zemes vienībā Ķeguma prospekts 2e. 

1.2.2. Skolas ielā 2, Birzgalē, Ķeguma novadā. 

1.3. Par Tirdziņu organizēšanu un norisi atbild Rīkotāja projektu vadītāja ar specializāciju 
uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā (turpmāk tekstā - Atbildīgā persona), sadarbībā ar Ķeguma 
novada Kultūras un sporta pārvaldi. 

1.4. Tirdzniecība atļauta fiziskām un juridiskām personām, ievērojot Ministru kabineta 12.05.2010 
noteikumus Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas kārtību”.  

 

2. Kritēriji dalībai Tirdziņos 

2.1. Tirdziņos var piedalīties pretendenti, kuri atbilst šādiem kritērijiem (turpmāk tekstā – 
Dalībnieks(-i)): 

2.1.1. Ķeguma novada administratīvajā teritorijā reģistrētas juridiskas vai fiziskas personas, kas 
veic uzņēmējdarbību, vai fiziskas personas, kas nav reģistrētas kā nodokļu maksātājs, ja to saražotā 
produkcija vai pakalpojums atbilst Tirdziņu rīkošanas nolikumam; 

2.1.2. Citu pašvaldību administratīvajā teritorijā reģistrētas juridiskas vai fiziskas personas, kas veic 
uzņēmējdarbību, vai fiziskas personas, kas nav reģistrētas kā nodokļu maksātājs, ja to saražotā 
produkcija vai pakalpojums atbilst Tirdziņu rīkošanas nolikumam; 

2.2. Tirdziņu Dalībnieki tirgo šādu pašu saražoto produkciju vai reklamē un sniedz savus 
pakalpojumus: 
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2.2.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija: 

2.2.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigi zvejas  
produkti nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro 
produktu apriti un biškopības produkti; 

2.2.1.2. karstās uzkodas; 

2.2.1.3. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi, podos augoši dažādu sugu 
skuju koki, puķu un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; 

2.2.1.4. augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli; 

2.2.2. mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;  

2.2.3. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; 

2.2.4. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi; 

2.2.5. pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījamo dzīvnieku pārstrādes produkti nelielos 
apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos 
apjomos. 

2.3. Pretendenta atbilstību dalībai Tirdziņā izvērtē Atbildīgā persona, izsniedzot Dalībniekam 
atļauju par tiesībām piedalīties Tirdziņā, pamatojoties uz dalībnieka aizpildīto 
iesniegumu(2.pielikums).  

 

3. Pieteikšanās kārtība 

3.1. Pieteikties dalībai Tirdziņā var  aizpildot iesnieguma veidlapu par dalību Tirdziņā   interneta 
vietnē www.kegumanovads.lv vai Ķeguma novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Ķegumā (1.pielikums). 

3.2. Pamatojoties uz šī nolikuma 2.punktā noteiktajiem kritērijiem, tiek izvērtēta pretendenta 
atbilstība dalībai pasākumā. 

3.3. Informācijas precizēšanai par dalību Tirdziņā lūdzam zvanīt uz norādīto tālruni – 65055441. 

 

4. Tirdziņa norise 

4.1. Rīkotājs informāciju par Tirdziņu norises laiku un kārtību ievieto pašvaldības tīmekļvietnē 
www.kegumanovads.lv  ne vēlāk kā 15 dienas pirms  pasākuma norises. 

4.2. Pēdējais termiņš dalības pieteikšanai pasākumam - divas dienas pirms Tirdziņa norises dienas.  

4.3. Atbildīgajai personai ir tiesības atteikt dalību Tirdziņā, ja nav iespējams nodrošināt 
tirdzniecības vietu pasākuma laikā. 

4.4.Tirdzniecības vietu iekārtošana notiek 2 (divas) stundas pirms pasākuma sākuma. 

4.5. Tirdzniecības vietu demontāža un izvešana notiek 2 (divu) stundu laikā pēc atļautā 
tirdzniecības laika. 

4.6. Lai turpinātu Tirdziņa teritorijā iekārtošanas, demontāžas un izvešanas darbus ārpus norādītā 
laika, visu veidu darbība jāsaskaņo ar Atbildīgo personu. 

 

5. Tirdziņu aprīkojums 

Tirgus dalībnieki preces izvieto pašvaldības iekārtotās tirdzniecības nojumēs, kā arī preču 
izvietošanai izmanto savus personīgos stendus, galdus un citu preču izvietošanas aprīkojumu. 
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6. Maksājumi un norēķinu kārtība 

Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskā vietā šajos pasākumos netiek piemērota. 

 

7. Rīkotāja tiesības un pienākumi 

7.1. Rīkotājs nodrošina Tirdziņu laukumus ar pieejamu elektroenerģijas pieslēgumu, ja tas 
nepieciešams. 

7.2. Rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kuri radušies tam Dalībnieka vainas dēļ. 

7.3. Rīkotājs ir tiesīgs aizliegt visa veida reklāmu izplatīšanu gadījumos, ja tās saturs ir pretrunā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pasākuma tematiku. 

7.4. Rīkotājs neatbild par Dalībnieka preču un citu mantu drošību. 

7.5. Rīkotājs nodrošina kārtību Tirdziņā, tomēr neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas 
apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem. 

7.6. Rīkotājs neatbild par Dalībnieka dokumentācijas esamību saistībā ar saimnieciskās darbības 
un tirdzniecības veikšanu. 

7.7. Atbildīgā persona nepieciešamības gadījumā ir tiesīga mainīt ierādīto tirdzniecības vietu. 

7.8. Atbildīgā persona, saskaņojot ar Dalībnieku, Dalībniekam ierāda tirdzniecības vietu. 

7.9. Atbildīgā persona nodrošina atļauju izsniegšanu un tirdzniecības vietas ierādīšanu. 

7.10. Šī nolikuma ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Ķeguma novada pašvaldības 
izpilddirektors un Pašvaldības policija. 

 

8. Dalībnieka tiesības un pienākumi 

8.1. Dalībnieks ir tiesīgs izmantot ierādīto tirdzniecības vietu atbilstoši savām vajadzībām, ja tās 
nav pretrunā ar šo Nolikumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.2. Dalībnieka stendā jābūt izvietotam un skaidri redzamam uzrakstam ar Dalībnieka nosaukumu 
un kontaktinformāciju. Dalībnieks var izmantot savas izkārtnes vai arī Rīkotāja nodrošinātās 
informācijas zīmes, iepriekš to saskaņojot ar Atbildīgo personu. 

8.3. Dalībnieks atlīdzina zaudējumus, kas radušies Dalībnieka vainas dēļ. 

8.4. Dalībnieks apņemas ievērot Tirdziņa nolikumu un Latvijas Republikas normatīvos aktus. 

8.5. Dalībnieks tirdzniecības vietā ir atbildīgs par apmeklētāju drošību, ugunsdrošības un darba 
drošības noteikumu ievērošanu pasākuma laikā. 

8.6. Dalībnieks ir atbildīgs par kārtību un tīrību savā tirdzniecības vietā gan tirgošanās laikā, gan 
pēc tās. 

8.7. Dalībnieks ir atbildīgs par savas realizējamās preces vai pakalpojumu sniegšanas  saskaņošanu 
ar atbildīgajiem valsts dienestiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

8.10. Dalībnieks nav tiesīgs demontēt tirdzniecības vietu bez atbildīgās personas atļaujas. 

8.11. Dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību pasākumā, par to rakstiski vai telefoniski informējot 
Rīkotāju, bet ne vēlāk kā dienu pirms pasākuma norises laika. 

 

Domes priekšsēdētājs  (personiskais paraksts)       R.Ūzuls 

27.11.2019. 
datums 
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1.pielikums 

 

IESNIEGUMS DALĪBAI TIRDZIŅĀ 

Dalībnieks: 

 Fiziska persona: 

Vārds, Uzvārds _____________________________________________________________ 

Personas kods ______________________________________________________________ 

adrese ____________________________________________________________________ 

e-pasts __________________________; tālr. ____________________________ 

 Juridiska persona: 

Nosaukums ________________________________________________________________ 

Reģ. Nr.   _________________________________________________________________ 

adrese ____________________________________________________________________ 

Uzņēmuma pārstāvja vārds, uzvārds ____________________________________________ 

e-pasts __________________________; tālr. ____________________________ 

Vēlos veikt tirdzniecību ar precēm/pakalpojumiem: 

izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigi zvejas  produkti nelielos 
apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti un biškopības produkti; 

karstās uzkodas; 

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi, podos augoši dažādu sugu skuju koki, puķu un 
dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; 

augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli; 

mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; 

 pašu izgatavoti amatniecības darinājumi; 

 pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījamo dzīvnieku pārstrādes produkti nelielos apjomos 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos. 

Tirdzniecības vieta: 

 Liepu aleja 1C, Ķegumā, Ķeguma novadā zemes vienībā Ķeguma prospekts 2e 

 Skolas ielā 2, Birzgalē, Ķeguma novadā. 

Tirdzniecības periods: 

 no 20___. gada ___.______________ plkst.___ :____ 

līdz 20___. gada ___.______________ plkst.___:____ 

 

Iesniedzējs _____________________ V., Uzvārds 
(paraksts) 
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2.pielikums 

Datums  Nr._________________ 

 

ATĻAUJA PAR TIESĪBĀM PIEDALĪTIES TIRDZIŅĀ 

Dalībnieks: 

 Fiziska persona: 

Vārds, Uzvārds _____________________________________________________________ 

Personas kods ______________________________________________________________ 

adrese ____________________________________________________________________ 

e-pasts __________________________; tālr. ____________________________ 

 Juridiska persona: 

Nosaukums ________________________________________________________________ 

Reģ. Nr.   _________________________________________________________________ 

adrese ____________________________________________________________________ 

Uzņēmuma pārstāvja vārds, uzvārds ____________________________________________ 

e-pasts __________________________; tālr. ____________________________ 

Atļauts veikt tirdzniecību ar pieteiktajām precēm/pakalpojumiem: 

izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigi zvejas  produkti nelielos 
apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti un biškopības produkti; 

karstās uzkodas; 

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi, podos augoši dažādu sugu skuju koki, puķu un 
dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas; 

augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli; 

mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;  

savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi; 

 pašu izgatavoti amatniecības darinājumi; 

 pašu iegūti svaigi zvejas produkti un medījamo dzīvnieku pārstrādes produkti nelielos apjomos 
saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos. 

Tirdzniecības vieta: 

 Liepu aleja 1C, Ķegumā, Ķeguma novadā zemes vienībā Ķeguma prospekts 2e 

 Skolas ielā 2, Birzgalē, Ķeguma novadā. 

Tirdzniecības periods: 

 no 20___. gada ___.______________ plkst.___ :____ 

līdz 20___. gada ___.______________ plkst.___:____ 

 

Atbildīgā persona _____________________ V. Uzvārds 
(paraksts) 

 
 


