SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv

NOLIKUMS
Smiltenē
2022. gada 27.aprīlī

Nr. 16/22
Apstiprināts
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2022.gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 188
(sēdes protokols Nr.10, 18.§.)

“Pavasara pierobežas gadatirgus Apē”
Nolikums
1. Ielu tirdzniecības „Pavasara pierobežas gadatirgus Apē” norise
1.1. Ielu tirdzniecības “Pavasara pierobežas gadatirgus Apē” (turpmāk tekstā - Ielu tirdzniecība)
organizators ir Smiltenes novada pašvaldības Apes apvienības pārvalde (turpmāk – Organizators).
1.2. Ielu tirdzniecības norises vieta un laiks – Apes pilsētā Avotu, Ganību, Skolas, Stacijas ielas
teritorija, pilsētas estrādes teritorija, 2022. gada 15.maijā no plkst.9:00 līdz 14:00.
1.3. Ielu tirdzniecības dalībnieka pieteiktā viena tirdzniecības vieta ir 3 (trīs) tekošie metri ielas malas
garumā, vai 9 m2 laukums, tā tiek piešķirta un ierādīta dalībniekam, kurš ielu tirdzniecības “Pavasara
pierobežas gadatirgus Apē” laikā veiks tirdzniecību. Tirdzniecības nodeva ir par vienu vietu.
Piemērs: Ja tirdzniecībai nepieciešami vairāk par 3m (piemēram 4m), tirgotājs iesniegumā norāda, ka
nepieciešama 2 vietu rezervācija.
1.4. Ielu tirdzniecība un sabiedriskā ēdināšana ielu tirdzniecības norises laikā nodrošināma, ievērojot
valstī noteikto kārtību.
2. Pieteikšanās, pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību apmaksas kārtība
2.1. Lai kļūtu par ielu tirdzniecības “Pavasara pierobežas gadatirgus Apē” dalībnieku (turpmāk –
Dalībnieks), jāaizpilda iesnieguma forma elektroniski, kas pieejama tīmekļvietnē
www.smiltenesnovads.lv.
2.2. Pieteikšanās notiek no 2022.gada 28.aprīļa plkst.10:00 līdz 2022. gada 10.maijam (ieskaitot),
aizpildot iesnieguma formu tikai elektroniski. Pēc iesnieguma iesniegšanas uz iesniegumā norādīto epastu tiks nosūtīta automātiska atbilde, kas apliecinās, ka iesniegums ir nosūtīts Apes apvienības
pārvaldei.
2.3. Kontakttālruņi informācijas precizēšanai darba laikā 29436225, 64307220, 26180350. Apes
apvienības pārvaldes darba laikus skatīt www.smiltenesnovads.lv.
2.4. Lūdzam apmaksāt vietas nodevu par ielu tirdzniecību vienlaikus ar iesnieguma aizpildīšanu,
bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā, un iesūtīt maksājumu uzdevumu e-pastā
apestirgus@smiltenesnovads.lv, lai veiktu vietas rezervāciju tirdzniecībai.
2.5. Tirdzniecības nodeva ir noteikta saskaņā ar Apes novada domes 2019.gada 29.februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.3/2019 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Apes novadā”.

2.6. Pēc iesnieguma aizpildīšanas pieteikuma anketā būs redzami pašvaldības nodevu apmēri par katru
preču grupu atbilstoši iesniegumā pieprasītam tirdzniecības vietu skaitam.
2.7. Tirdzniecības nodeva iemaksājama Smiltenes novada pašvaldības kontā: AS SEB banka, kods
UNLA2X, Konts: LV75UNLA0050014255591, maksājuma mērķī norādot “Pašvaldības nodeva par ielu
tirdzniecību “Pavasara pierobežas gadatirgus Apē” un tirdzniecības dalībnieka rekvizītus).
2.8. Pēc maksājuma saņemšanas uz iesniegumā norādīto e-pastu tiks nosūtīta tirdzniecības atļauja ielu
tirdzniecībai.
2.9. Pēc pašvaldības nodevas apmaksas par tirdzniecības vietu (priekšapmaksa), tirdzniecības
dalībniekam, atceļot savu pieteikumu, samaksātā pašvaldības nodeva par tirdzniecības vietu netiek
atmaksāta.
2.10. Gadījumā, ja ielu tirdzniecība tiek atcelta no organizatora puses un tirdzniecības dalībnieks ir
veicis pašvaldības nodevas apmaksu līdz 2022.gada 10.maijam, organizators, pamatojoties uz
tirdzniecības dalībnieka iesniegto iesniegumu organizatoram par pašvaldības nodevas atmaksu, organizē
pašvaldības nodevas par ielu tirdzniecību atmaksu.
2.11. Aizpildot pieteikuma anketu, Dalībnieks piekrīt un apņemas pildīt visus šajā nolikumā iekļautos
punktus.
2.12. Vietu skaits ir ierobežots un Organizators patur tiesības apturēt pieteikšanos, tiklīdz visas
apmaksātās vietas ir ierādītas.
3. Pašvaldības nodeva
3.1. Tirdzniecības dalībniekam par tirdzniecības vietu ielu tirdzniecībai dienā par vienu tirdzniecības
vietu publiskā vietā, tirgojot:
3.1.1. pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas ogām, sēnēm, augļiem,
riekstiem, savvaļas ziediem – EUR 4.00;
3.1.2. grieztiem ziediem, zariem, no tiem gatavotiem izstrādājumiem vai podos augošiem dažādu sugu
skuju kokiem - EUR 4.00;
3.1.3. pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus – EUR 7.00;
3.4. rūpnieciski ražotas nepārtikas preces - EUR 10.00;
3.5. lietotu apģērbu, apavus vai sadzīves priekšmetus - EUR 5.00;
3.6. mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, lietišķas mākslas un
daiļamatniecības izstrādājumus - EUR 7.00;
3.7. pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produkti nelielos apjomos, biškopības
produkti - EUR 5.00;
3.8. pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļu koku un ogulāju stādu, dekoratīvo koku
un krūmu stādmateriāli, dēstu tirdzniecība – EUR 6.00;
3.9. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība - EUR 5.00;
3.10. sabiedriskā ēdināšana bez alkohola - EUR 15.00;
3.11. sabiedriskā ēdināšana, tai skaitā ar alkoholu - EUR 20.00;
3.12. loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas degustācija, vai prezentācija - EUR 7.00;
3.12. alkoholisko dzērienu (alus, sidrs) tirdzniecība - EUR 20.00;
3.13. alkoholisko dzērienu, kas ir mājražojuma produkts (mājās raudzēti vīni ar alkohola tilpuma saturu
līdz 18%, pašbrūvēts alus), tirdzniecība - EUR 15.00.
4.No nodevas par tirdzniecību publiskā vietā samaksas ir atbrīvoti
4.1.personas ar invaliditāti;
4.2.tirdzniecības dalībnieki (fiziskas personas), kas savu dzīves vietu deklarējuši Smiltenes novada
teritorijā;
4.3. labdarības organizācijas, nevalstiskās organizācijas, kurām piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss.
5. Tirdzniecības vieta:

5.1.Tirdzniecības vietu iedalīšana notiek 2022.gada 15.maijā no plkst. 6.00 līdz 8:30 dalībniekiem
ierodoties rindas kārtībā;
5.2.Organizators katram Dalībniekam ierāda tirdzniecības vietu, atbilstoši pieteikumā norādītajam
tirdzniecības vietas izmēram;
5.3.Dalībnieks veicot pieteikumu, rēķinās ar vietu automašīnai, saskaņojot to un iekļaujot tās metrāžu
aizpildot iesniegumu, reģistrācijas brīdī, vai rēķinās ar automašīnas neesamību tirdzniecības vietā. Ja
automašīnas garums PĀRSNIEDZ rezervētās vietas platību, tad tā novietošana tirdzniecības vietā nav
iespējama.
5.4.Dalībnieks pats nodrošina savai tirdzniecības vietai nepieciešamo aprīkojumu, iekārto tirdzniecības
vietu;
5.5.Dalībniekam nav atļauts patvaļīgi iezīmēt, mainīt vai aizņemt tirdzniecības vietu.
6. Noteikumi dalībniekiem
6.1.Ielu tirdzniecība paredzama Ganību ielā un Skolas un Stacijas ielās un iebraukšana teritorijā
paredzama tikai no Skolas ielas, caur kontrolpunktu, kas atrodas Skolas un Loka ielu krustojumā pie
Apes Tautas nama.
6.2.Organizators ierāda tirdzniecības vietu:
6.2.1.Pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas Dalībniekiem, kuri netirgo no automašīnas, tas jānovieto
ārpus iepriekš minētajām teritorijām;
6.2.2..Dalībniekiem jāreģistrējas un jāiekārtojas līdz 15.05.2022. plkst. 8:30;
6.2.3.Saskaņā ar Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 4. punktu, tirgotājs
nodrošina, lai tirdzniecības vietā atrodas visi dokumenti, atbilstoši saimniecisko darbību
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
6.3.Dalībnieks ir atbildīgs par ugunsdrošības noteikumu, darba drošības noteikumu un sanitāro prasību
ievērošanu tirdzniecības laikā savā tirdzniecības vietā;
6.4. Dalībnieks ir atbildīgs par tirgoto preču klāstu, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasībām;
6.5.Dalībniekam ir pienākums ar cieņu izturēties pret citiem ielu tirdzniecības dalībniekiem un
apmeklētājiem.
6.6.Dalībniekam ir aizliegts traucēt vai kā citādi ietekmēt citu Dalībnieku tirgošanas pasākuma laikā;
6.7.Dalībnieki par dalību ielu tirdzniecībā maksā pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību publiskā vietā
un par šīs pašvaldības nodevas apmaksu netiek izrakstīts rēķins.
6.8. Dalībnieki, kas tirgojas uz ielas braucamās daļas, nedrīkst ar savām teltīm aizņemt vietu, kas
sniedzas pāri ceļa ass līnijai. Dalībniekam ir jāatstāj vienu ceļa mala operatīvā transporta kustībai un
apmeklētājiem.
6.9.Ielu tirdzniecības dalībnieks atbild par kārtību organizatora atvēlētajā teritorijā un aiz sevis savāc
atkritumus, t.sk. kartona kastes, iepakojumus, pakaramos un pārtikas atlieka, ievietojot atkritumus tiem
paredzētajās atkritumu tvertnēs.
6.10. Pārtikas tirdzniecības tirgotāji un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi ir atbildīgi par valstī noteikto
higiēnas prasību ievērošanu.
7. Organizatora pienākumi un tiesības
7.1.Organizators nosaka dalībnieka tirdzniecības vietu.
7.2.Organizators nenodrošina tirdzniecībai nepieciešamo aprīkojumu un nenodrošina ar elektrības
padevi.
7.3.Organizators patur tiesības anulēt dalībnieka dalību ielu tirdzniecībā, ja organizators ir konstatējis
normatīvo aktu par ielu tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem.
7.4.Organizators patur tiesības, vajadzības gadījumā, tirdzniecības dalībnieku pārvietot uz citu
tirdzniecības vietu.

8.Ar savu dalību ielu tirdzniecībā, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šo nolikumu, kā arī Apes
novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanu
Apes novadā”, kā arī, apņemas ievērot Latvijas Republikas normatīvo regulējumu par ielu tirdzniecību,
un tiem piekrīt, par to izdarot atzīmi reģistrācijas iesniegumā.
Domes priekšsēdētājs

Edgars Avotiņš

