3.pielikums
Starptautiskā tautas mākslas festivāla
„Augšdaugava 2018” nolikumam
STARPTAUTISKĀ TAUTAS MĀKSLAS FESTIVĀLS„AUGŠDAUGAVA 2018”
DAUGAVPILS NOVADA DOMES TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI
Organizatori
Amatnieku, mājražotāju, saimnieciskās darbības veicēju tirdziņu organizē Daugavpils novada dome,
Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Daugavpils novada Attīstības pārvalde sadarbībā ar Naujenes
pagasta pārvaldi Starptautiskā tautas mākslas festivāla „Augšdaugava 2018” ietvaros.
Norises vieta un laiks
Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2018”
• Norises vieta: Slutišķu ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
• Norises laiks: 2018. gada 20. maijs
• Tirdzniecības aprīkojuma uzstādīšana – līdz plkst. 10.00
• Tirdzniecības darba laiks – no plkst. 12.00 līdz plkst. 19.00
• Aprīkojuma demontāža – no plkst. 19.00
Dalībnieki
Amatnieki, zemnieku un piemāju saimniecības, mājražotāji, radošo darbnīcu dalībnieki, ēdināšanas
uzņēmumi no Daugavpils novada un citiem novadiem un pilsētām, saņemot Daugavpils novada
domes atļauju.
Pieteikšanās kārtība
• Dalību tirdziņā piesaka, aizpildot pieteikumu tirdzniecībai publiskā vietā Daugavpils novadā
(1. pielikums).
• Pieteikums līdz 2018. gada 11. maijam jāiesniedz Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2,
Daugavpilī vai elektroniski – jazeps.krukovskis@dnd.lv
Informācijai: Jāzeps Krukovskis – 26121362, 65422284 jazeps.krukovskis@dnd.lv
Dalības kritēriji
Tirgotāju, amatnieku un ēdināšanas uzņēmumu (kafejnīcu) dalības un tirdzniecības vietu noteikšanas
kritēriji:
• Tirgojamo produktu sortiments;
• Tirdzniecības vietas noformējums, atbilstoši tradicionālo kultūras prasmju tematikai;
• Tirdzniecības vietas noformējumā izmanto Daugavpils novada simboliku vai tirgotāju
simboliku; (ar Daugavpils novada simboliku un simbolikas izmantošanas saistošajiem
noteikumiem var iepazīties šeit https://www.daugavpilsnovads.lv/novads/simbolika/

https://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/file/DND_lemumi/2014/saist/Simbolika/09.
pdf )
• Vietējo tradicionālo ēdienu piedāvājums;
• Amatniekiem - tradicionālo amatniecības darinājumu piedāvājums un amata prasmju
demonstrācija.
Dalības maksa
• Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem un tirdzniecības uzņēmumiem tiek piemērota pašvaldības
nodeva par tirdzniecības atļauju publiskā vietā saskaņā ar Daugavpils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par ielu tirdzniecību Daugavpils novadā” (10.1 punkts),
piemērojot nodevu par katru tirdzniecības punktu.
• No tirdzniecības nodevas tiek atbrīvoti:
✓ Daugavpils novadā deklarētie amatnieki, mājražotāji, kas tirgo savu ražoto produkciju;
✓ Daugavpils novadā deklarētie iedzīvotāji – fiziskas personas, kurām ir tiesības nereģistrēt
saimniecisko darbību un kuri pārdod pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, pašu
vāktas savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus, mežu reproduktīvo
materiālu;
✓ Sabiedriskā labuma organizācijas.
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
• Organizators nodrošina tirgotājiem autotransporta iebraukšanu Latgales sētā līdz plkst. 10.00.
Sākoties tirdzniecībai, tirgotāju automašīnas drīkst novietot tikai tam paredzētajās stāvvietās.
Automašīnu kustība un novietošana 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.
• Dalībniekiem ir pienākums ierasties tirdzniecības vietā un nodrošināt gatavību tirdzniecībai
pirms iepriekš noteiktā tirdziņa sākuma laika.
• Dalībnieks beidz tirdzniecību un novāc tirdzniecības vietu tikai pēc pasākuma beigām.
Tirdzniecības beigu laiks ir saskaņojamas ar Daugavpils novada domes atbildīgo personu.
• Amatniecības darinājumu izstādīšanai nepieciešams savs aprīkojums - galds vai sega, kur
izvietot priekšmetus, vēlams izmantot lina vai kokvilnas galdautu vai austos deķus.

Īpašie noteikumi
• Alkohola tirdzniecība – maksimālais atļautais alkohola saturs tirdzniecībai piedāvātajos
dzērienos nedrīkst pārsniegt 6 %.
• Tirdzniecības un ēdināšanas vietu izvietojumu nosaka organizators, vadoties no noteiktajiem
kritērijiem.
• Degustējamo pārtiku jāservē uz pītas paplātes, koka, māla vai citu tradicionālu materiālu
traukiem. Tirgotājam jānodrošina higiēnisku degustāciju (koka irbulīšus, urnu, krūku vai
toveri, kur izmest pēc degustācijas atkritumus, salvetes u.c.).
• Elektrības pieslēgums tiek nodrošināts tikai pēc speciāla pieprasījuma Daugavpils novada
domē pie izpilddirektores vietnieka Aleksandra Aizbalta (tālr. 65476829, e-pasts;
aleksandrs.aizbalts@dnd.lv ).
• Elektrības pieslēguma pieprasītājam pašam jānodrošina pagarinātājs 100 m garumā.
• Organizatoram ir tiesības liegt tirdzniecības vietu, ja kāds no minētajiem noteikumiem vai
kritērijiem tiek pārkāpts.

