
 

 

Ilūkstes pilsētas svētku “Ilūkste ielīksmo Sēlijas krāsās” 
TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI  

 

Organizatori  

 

Amatnieku, mājražotāju, saimnieciskās darbības veicēju tirdziņu organizē Ilūkstes pilsētas 

administrācija. 

 

Norises vieta un laiks 

  

2022. gada 9.jūlijā – Stadiona ielā, Ilūkstē  

▪ Tirdzniecības aprīkojuma uzstādīšana – līdz plkst. 8:00 

▪ Tirdzniecības darba laiks – no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:00 

▪ Aprīkojuma demontāža (ja nepieciešams) pēc plkst. 15:00 

 

 

Dalībnieki 

 

Saimnieciskās darbības veicēji, kas reģistrējuši saimniecisko darbību vai privātpersonas, kas 

atbilst likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.pantam, saņemot Ilūkstes pilsētas 

administrācijas atļauju: 

❖ Amatnieki un mājražotāji; 

❖ Pārtikas ražotāji, kuri produkcija ražota vai audzēta Latvijā; 

❖ Uzkodu tirgotāji; 

❖ Mazās alkoholisko dzērienu darītavas (aizliegta stipro alkoholisko dzērienu 

tirdzniecība lejamā veidā); 

❖ Citi dalībnieki, kuru piedāvātais produkts atbilst pasākuma būtībai, tai skaitā 

nepārtikas preču tirgotāji, t.sk. no ārvalstīm. 

Dalībai netiks apstiprināti ārzemēs ražotu rūpniecības preču tirgotāji. 

 

Pieteikšanās kārtība 

▪ Lai saņemtu Ilūkstes pilsētas administrācijas atļauju ielu tirdzniecībai tirdzniecības 

dalībnieks  iesniedz Ilūkstes pilsētas administrācijā iesniegumu un tajā minētos pielikumā 

esošos dokumentus (pielikumā iesnieguma veidlapa).  

Ja ir nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums, par to ir jāsniedz informāciju iesniegumā 

(sadaļā “Tirdzniecību veikšu” norādot nepieciešamo pieslēguma jaudu kW). 

▪  Pieteikums  iesniedzams līdz 2022. gada 22.jūnijam personīgi Ilūkstes pilsētas Valsts un 

pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē vai elektroniski   

pasts@ilukste.lv; informāciju par tirgus norisi var saņemt pa tālr. 20217070, 65447863. 

 

Dalībnieku reģistrācija 

 

Tirgotāju, amatnieku un ēdināšanas uzņēmumu dalības un tirdzniecības vietu noteikšanas 

kritēriji: 

❖ Tirgojamo produktu sortiments; 

❖ Tirdzniecības vietas noformējumā izmanto Augšdaugavas novada (Sēlijas) simboliku vai 

tirgotāju simboliku;  

❖ Amatniekiem - tradicionālo amatniecības darinājumu piedāvājums un amata prasmju 

demonstrācija. 

mailto:pasts@ilukste.lv


 

Dalības maksa 

 

Tiek piemērota pašvaldības nodeva par atļauju tirdzniecībai publiskajos pasākumos vienai reizei 

saskaņā ar Augšdaugavas novada domes 20.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 46  „Par 

Augšdaugavas novada pašvaldības nodevām”, piemērojot nodevu par katru tirdzniecības vietu: 

▪ amatniecības izstrādājumi (uzrādot amatnieka karti) - 4,00 euro; 

▪ pārtikas un nepārtikas preces  uzņēmumiem – 15,00 euro; 

▪ pārtikas un nepārtikas preces  fiziskām personām  – 10,00 euro; 

▪ ēdināšanas uzņēmumiem (saskaņojot ēdienkarti) – 20,00 euro; 

▪  alkoholisko dzērienu  tirdzniecībai – 70,00 euro; 

▪ pašu ražotas lauksaimniecības produkcijas, meža reproduktīvā materiāla, pašu  

        iegūtas zivsaimniecības produkcijas, kā arī savvaļā iegūtās produkcijas (ogas, tējas, pirts 

       slotas, zivis, medījumi un tml.) pārdošanai  – 6.00 euro. 

No nodevas samaksas atbrīvotas personas ar 1., 2., 3.grupas invaliditāti; pašvaldības iestādes, 

sociālie uzņēmumi un organizācijas ar sabiedriskā labuma statusu. 

Augšdaugavas novadā reģistrētajiem amatniekiem un ražotājiem, kas tirgo savu ražoto 

produkciju, tiek piemērota nodeva 50% apmērā. 

Ja tirdzniecība vienā tirdzniecības vietā tiek veikta ar dažāda sortimenta precēm, nodevas 

apmērs tiek noteikts pēc augstākas nodevas likmes.   

 

Nodeva pilnā apjomā samaksājama pirms tirdzniecības atļaujas saņemšanas saskaņā ar 

tirgotājam izsniegto rēķinu. 

 

 

Dalībnieku pienākumi 

 

❖ Tirgotājam tirdzniecības vietā jānodrošina sekojoši dokumenti: 

✓ Uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja Reģistrācijas apliecība; 

✓ Pārtikas veterinārā dienesta reģistrācijas apliecības kopija; 

✓ Ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziska persona - pase vai personas apliecība. 

✓ Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem - komersantam izsniegtās alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības speciālas atļaujas 

(licences) kopija. 

❖ Dalībniekiem ir pienākums ierasties tirdzniecības vietā un nodrošināt gatavību 

tirdzniecībai pirms iepriekš noteiktā tirdziņa sākuma laika. 

❖ Organizators slēdz tirgotājiem autotransporta iebraukšanu  teritorijā pirms tirdzniecības 

sākuma. Sākoties tirdzniecībai, tirgotāju automašīnas drīkst novietot tikai tam paredzētajās 

stāvvietās. Automašīnu kustība pasākuma laikā ir aizliegta. 

❖ Dalībniekiem ir pienākums uzturēt kārtībā savu tirgošanās teritoriju, pēc tirgošanās beigām 

to atstāt sakoptu, atkritumus izmest tiem paredzētajos konteineros. 

❖ Dalībnieki tirdzniecības laikā ievēro vispārpieņemtos kārtības un PVD noteiktos higiēnas 

noteikumus savā tirdzniecības vietā. 

❖ Degustējamo pārtiku jāservē uz pītas paplātes, koka, māla vai citu tradicionālu materiālu 

traukiem. Tirgotājam jānodrošina higiēnisku degustāciju (koka irbulīšus, urnu, kur izmest 

pēc degustācijas atkritumus, salvetes u.c.). 

❖ Amatniecības darinājumu izstādīšanai nepieciešams savs aprīkojums - galds, kur izvietot 

priekšmetus, vēlams izmantot atbilstošu galdsegu (lina vai kokvilnas galdautu). 



 

❖ Elektrības pieslēgums tiek nodrošināts ja tirgotājs par to ir sniedzis  informāciju 

iesniegumā (sadaļā “Tirdzniecību veikšu” norādot nepieciešamo pieslēguma jaudu kW).   

❖ Elektrības pieslēguma pieprasītājam pašam jānodrošina elektrības pagarinātājs, par kura 

nepieciešamo garumu tirdzniecības dalībnieks tiks iepriekš informēts. 

 

 

 

 

 

 



 


