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GROZĪJUMI 
1. Grozījumi apstiprināti ar  Nīcas novada domes  ārkārtas  sēdes 
    lēmumu (protokols Nr. 11) 
    AKTUĀLĀ REDAKCIJA uz 29.05.2019.  
 

NĪCAS  NOVADA  SVĒTKU 
tirdzniecības noteikumi 

 
Nīcas Kultūras centrs Nīcas novada svētku ietvaros organizē “Nīcas labumu tirgu”, kas 

norisināsies 2019. gada 27. jūlijā no pulksten 14:00 līdz 18:00 Nīcā, un “Mielotavu” pārtikas preču 

tirdzniecībai un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai Nīcas parkā no plkst. 19:30 līdz 28. jūlija 

plkst. 06:00.   

(Grozījumi apstiprināti Nīcas novada domes ārkārtas sēdē 29.05.2019, prot. Nr. 11) 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1.  2019. gada 27. jūlijā no pulksten 14:00 līdz 18:00 Nīcas novada svētku teritorijā norisināsies “Nīcas 
labumu tirgus” (turpmāk Tirgus) un “Mielotava”  pārtikas preču tirdzniecībai un sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai no plkst. 19:30 līdz 28. jūlija plkst. 06:00. 

(Grozījumi apstiprināti Nīcas novada domes ārkārtas sēdē 29.05.2019, prot. Nr. 11) 
 

1.2.  Tirgus norises teritorija – Nīcā, Bārtas ielā 6 pie Nīcas novada domes ēkas,  “Mielotavas” norises 

teritorija – Nīcas parks. 

1.3.  Dalībai Tirgū Organizētājs aicina pieteikties tirgotājus, mājražotājus un amatniekus (turpmāk 

Dalībniekus), kuri piedāvā pašu audzētas un ražotas pārtikas preces, pašu gatavotus mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumus, kā arī sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus. 

1.4. Tirgoties atļauts 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”, Ministru kabineta 11.02.2014. noteikumus nr.96 „Nodokļu un 

citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”, Ministru kabineta 

30.08.2005. noteikumus nr. 662 „Akcīzes preču aprites kārtība”.  

1.5.  Tirdzniecībai Nīcas parkā Organizētājs aicina pieteikties pārtikas preču tirgotājus un sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojuma sniedzējus. 

1.6.  Vietu skaits dalībai tirgū un “Mielotavā” ir ierobežots. 

1.7.  Organizētājiem ir tiesības akceptēt vai noraidīt Dalībnieka līdzdalību tirgū un “Mielotavā”. 
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1.8.  Papildu informāciju par tirgošanos var iegūt rakstot uz e – pastu: inese.salma@nica.lv vai zvanot 

uz tālr.: 28808984. 

2. Kritēriji dalībai tirgū 

2.1.  Organizētājs prioritāri aicina Nīcas novada svētkos piedalīties Dalībniekus, kuru saimnieciskā 

darbība tiek veikta Nīcas novadā, sekundāri Latvijas tirgotājus un amatniekus: 

2.1.1. pārtikas preču un Latvijā audzētu produktu tirgotājus; 

2.1.2. meistarus, amatniekus un māksliniekus; 

2.1.3. sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus. 

2.2. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ Organizētājam ir tiesības akceptēt vai noraidīt Dalībnieka 

līdzdalību svētku norisē, ņemot vērā šādus kritērijus:  

- Izstrādājumi ir pašu amatnieku, mākslinieku un dizaineru darināti;  

- Izstrādājumi ir oriģināli, kvalitatīvi un mākslinieciski augstvērtīgi;  

- Ēdieni un pārtikas izstrādājumi ir gatavoti no Latvijas produktiem; 

- Dalībnieka piedāvātais izstrādājums atbilst svētku formātam. 

Rīkotājs ir tiesīgs noraidīt dalību, ja: 

- Pieteikums nav iesniegts Noteikumu 3. punktā noteiktajā kārtībā; 

- Dalībnieka pieteiktā produkcija, pēc Organizētāja ieskatiem, ir pietiekami pārstāvēta. 

 

3. Pieteikšanās kārtība 

3.1.  Ar tirdzniecības Noteikumiem iespējams iepazīties interneta vietnē – www.nica.lv. 

3.2.  Pieteikšanās notiek līdz 2019. gada 12. jūlijam, sūtot pieteikuma anketu uz e – pastu: 

inese.salma@nica.lv, vai nogādājot personīgi Nīcas novada kultūras centrā.  

3.3.  Iesniedzot pieteikumu, Dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar pasākuma Noteikumiem.  

3.4.  Pēc pieteikuma anketas iesniegšanas līdz 2019. gada 17. jūlijam norādītajā e – pastā saņemsiet 

apstiprinājuma vai noraidījuma ziņu un rēķinu. 

3.5.  Pēc dalības maksas/rēķina apmaksāšanas, uzrādot kvīti vai maksājuma uzdevumu Dalībniekam 

jāiesniedz iesniegums Pašvaldības policijā un līdz 2019. gada 26. jūlijam jāizņem tirdzniecības 

atļauja. 

3.6. Dalībnieki, kuriem netiek piemērota dalības maksa tirdzniecības atļauju var izņemt pēc 

apstiprinājuma e – pasta saņemšanas līdz 2019. gada 26. jūlijam. 

 

4. Dalības maksa 

4.1. Dalībai tirgū tiek noteikta diferencēta dalības maksa. 

4.2. Dalības maksa tiek izmantota “Nīcas labumu tirgus” norises sagatavošanai. 

4.3. Dalības maksa dalībai tirgū laika posmā 14:00 – 18:00 tiek noteikta - 5€ apmērā ar PVN; pārtikas 
preču un alkoholisko dzērienu tirdzniecībai Nīcas parkā laika posmā plkst. 19:30 – 28. jūlija plkst. 
6:00 - 20 € apmērā ar PVN. 

(Grozījumi apstiprināti Nīcas novada domes ārkārtas sēdē 29.05.2019, prot. Nr. 11) 
 

4.4. Dalības maksa netiek piemērota mājražotājiem, amatniekiem un fiziskām personām, kuriem nav 

jāreģistrē saimnieciskā darbība. 

4.5. Dalības maksu veikt pēc apstiprinājuma e-pasta saņemšanas – ar pārskaitījumu Nīcas novada 

domes kontā līdz 24. jūlijam; vai skaidrā naudā Nīcas novada domes kasē līdz 2019. gada 26. 

jūlijam. Maksājuma mērķī norādīt: dalībnieka vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, “Nīcas 

labumu tirgus” vai “Mielotavas” dalības maksa, rēķina numurs. 
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5. Tirdzniecības vietas iekārtošana 

5.1. Organizētājs nodrošina tirgum apstiprinātos Dalībniekus ar stendiem un galdiem (platība 1 x 1,5 

m), ja vien puses nevienojas par citu tirdzniecības laukuma platību un noformējumu. 

5.2. Ierodoties pasākuma norises vietā Organizētājs ierāda Dalībniekam tirdzniecības stendu vai 

tirdzniecībai paredzēto laukumu. 

5.3. Svētku laikā tirdzniecības vietā aizliegts atrasties automašīnām.   

5.4.  Pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas Dalībnieks autotransportu novieto ārpus tirgus teritorijas. 

5.5. Viena Tirgus ekspozīcijas laukuma izmērs plānojams 1 x 1,5 m robežās; cita ekspozīcijas laukuma 

izmēra nepieciešamības gadījumā jautājums saskaņojams ar Organizētāju.  

5.6. Tirdzniecība no automašīnām ir atļauta tikai gadījumos, kad tā nepieciešama, lai nodrošinātu 

pārdodamās produkcijas uzglabāšanu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. 

5.7. Tirdzniecības vietu iekārtošana dalībai Tirgū jāveic 27. jūlijā no pulksten 12:00 līdz 13:45; dalībai 
“Mielotavā” no plkst. 18:00 – 19:30.  

(Grozījumi apstiprināti Nīcas novada domes ārkārtas sēdē 29.05.2019, prot. Nr. 11) 
 
5.8.  Organizētājs patur tiesības anulēt dalību Tirgū, ja Dalībnieks nav ieradies un reģistrējies pasākuma 

norises vietā 27. jūlijā līdz pulksten 13:30. 
(Grozījumi apstiprināti Nīcas novada domes ārkārtas sēdē 29.05.2019, prot. Nr. 11) 
 

5.9.  Dalībnieks nav tiesīgs demontēt un atstāt tirdzniecības vietu pirms pasākuma norises laika beigām 

– tirgum plkst. 18:00, “Mielotavai” plkst. 6:00. 

5.10. Dalībniekam jāievēro tirgojamo preču grupu produktu atbilstība izsniegtajai tirdzniecības atļaujai. 

5.11. Saskaņā ar Ministru kabineta 12.05.2010. izdotajiem noteikumiem Nr. 440. “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 4. 

punktu tirgotājs nodrošina, lai tirdzniecības vietā atrodas visi nepieciešamie dokumenti, atbilstoši 

saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

 

6. Dalībnieka tiesības un pienākumi 

6.1. Dalībnieks veic dalības apmaksu noteiktajos termiņos, kas paredzēti šajos Noteikumos.  

6.2. Dalībnieks apņemas ievērot 12.05.2010. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 

prasības.  

6.3. Dalībnieks ir atbildīgs par apmeklētāju ugunsdrošību noteikumu, darba drošības noteikumu un 

sanitāro prasību ievērošanu tirdzniecības laikā savā tirdzniecības vietā. 

 

7. Organizatora tiesības un pienākumi 

7.1. Organizētājs nodrošina Dalībnieku ar stendu un galdu tirdzniecības vietas iekārtošanai dalībai tirgū 

ja vien puses nevienojas par citu tirdzniecības laukuma platību un noformējumu, kā arī nosaka 

Dalībniekam tirdzniecības vietas laukumu. 

7.2.  Organizētājs nodrošina tirdzniecības vietu ar elektroenerģiju, ja Dalībniekam tas nepieciešams un 

tas bijis norādīts pieteikuma anketā. 

7.3.  Organizētājs patur tiesības anulēt Dalībnieka dalību pasākuma norises laikā, ja tiek konstatēti šajā 

nolikumā minēto tiesību pārkāpumi. 

7.4.  Organizētājs neuzņemas atbildību par Dalībniekam izraisītiem, dabas radītiem, citu Dalībnieku vai 

apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem. 

7.5.  Organizētājs tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies Dalībnieka vainas dēļ.  

 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS      A.PETERMANIS 

 


