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Biedrība „ETNO Liepāja” 

Reģ.nr. 50008220121 

Kungu iela 24, Liepāja, LV – 3401, tel. 26371671 

 

 

SASKAŅOTS 

                                                     

 

 

Jūras svētki Liepājā tirgus 

 NOLIKUMS 

 

 

Biedrība “ETNO Liepāja” 2022. gada 9. jūlijā organizē vietējo ražotāju produkcijas 

tirdzniecību un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Liepājas Kultūras pārvaldes rīkotajā 

pasākumā “Jūras svētki Liepājā”. Pasākuma norises laiks 12:00-17:00 un 19:00-23:00, 

Liepājas piejūras parkā. 

 

1. Vispārīgie noteikumi 
 

1.1.2022. gada 9. jūlijā no pulksten 12:00 līdz 17:00 norisināsies “Jūras svētku tirgus” (turpmāk 

tirgus). 

1.2.2022. gada 9. jūlijā no pulksten 12:00 līdz 17:00 un no 19:00-23:00 tiek nodrošināta 

pasākumu apmeklētāju ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju tirdzniecības vietas. 

1.3.Organizētājs aicina pieteikties Latvijas tirgotājus un amatniekus (turpmāk Dalībnieks), kuri 

piedāvā pašu audzētas un ražotas pārtikas preces, pašu radītus mākslas un daiļamatniecības 

izstrādājumus, nodrošina ēdināšanas pakalpojumus. 

1.4.Par tirdzniecību atbildīgā persona nodrošina Dalībniekiem tirdzniecības vietu tādā platībā, 

kādu, piesakoties, Dalībnieks norādījis. Vienas tirdzniecības vietas platība ir līdz 3 metriem. 

Vienam tirgotājam ir tiesības pieteikt vairākas tirdzniecības vietas, attiecīgi veicot dalības 

maksu par vairākām tirdzniecības vietām. 

1.5.Organizatoram ir tiesības akceptēt vai noraidīt Dalībnieka dalību Jūras svētku tirgū. 

1.6.Papildus informāciju par tirgošanos Jūras svētkos var iegūt rakstot uz e-pastu: 

liepajasjurassvetki@gmail.com . 

 

2. Kritēriji dalībai tirgū 

 

2.1. Organizētājs aicina Jūras svētkos piedalīties Latvijas tirgotājus un amatniekus (turpmāk 

Dalībnieks): 

2.1.1. zivju tirgotājus; 

2.1.2. meistarus, amatniekus un amatu pratējus; 

2.1.3. pārtikas preces un Latvijā audzētu produktu tirgotājus; 

2.1.4. māksliniekus un individuālos meistarus; 

2.1.5. rotaļlietu un citu interesantu darinājumu tirgotājus; 

2.1.6. ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus. 
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2.2. Aicināti zivju tirgotāji un ar zvejniecību saistītām amata prasmēm, kas var veikt 

demonstrējumus pasākuma laikā. 

2.3. Dalībnieks pārdomā atbilstoši Jūras svētku tematikai savas tirdzniecības vietas noformējumu 

un kopējo tēlu. 

2.4. Tirdzniecības dalībnieks var būt  juridiska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību, 

kā arī fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, 

nav jāreģistrē saimnieciskā darbība. 

2.5. Dalībnieks drīkst piedalīties tirdzniecībā tikai ar tādu produkciju, kādu piesakoties ir 

norādījis. Par tirdzniecību atbildīgajai personai ir tiesības aizliegt Dalībniekam tirgot produkciju, 

kura, piesakoties dalībai pasākumā nav norādīta, un pārkāpuma nenovēršanas gadījumā, izraidīt 

Dalībnieku no pasākuma teritorijas. 

 

3. Pieteikšanās kārtība 
 

3.1. Ar Jūras svētku tirgus noteikumiem un elektronisko pieteikuma anketu var iepazīties 

interneta vietnē https://faili.liepaja.lv/Bildes/Dokumenti/Dokumentu-

biblioteka/Nolikumi/Nolikums_par_tirdzniec%C4%ABbu_Juras_svetki-1.pdf  

3.2.Tirdzniecības atļaujas saņemšanai nepieciešams: 

3.2.1. elektroniski aizpildīta pieteikuma anketa. Saite: https://forms.gle/N75binonCzxG1cDm 

3.2.2. valsts ieņēmuma dienesta piešķirts reģistrācijas numurs; 

3.2.3. Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja; 

3.2.3. alkohola tirdzniecības atļauja; 

3.2.4. Divi fotoattēli, kuros redzami piedāvātie izstrādājumi. 

3.3. Aizpildīt pieteikuma anketu un pievienot 3.2. punktā minētos failus līdz 2022. gada 

20.jūnijam. 

3.4. Nosūtot pieteikumu dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar tirgus noteikumiem. 

3.5. Organizators informāciju par dalību Jūras svētku tirgū sniedz līdz 22. jūnijam, nosūtot 

atbildi uz pieteikuma anketā norādīto e-pasta adresi. 

3.6. Dalībnieks, kuram Organizators devis akceptu dalībai Jūras svētku tirgu dalības maksas 

maksājumu veic līdz 1. jūlijam. 

 

4. Dalības maksa 

 

4.1.Dalības maksa tiek aprēķināta ņemot vērā izstrādājuma kategoriju, vietu skaitu pēc Liepājas 

pilsētas pašvaldības administrācijas saistošajiem noteikumiem Nr. 5 “Par pašvaldības nodevu 

par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā” un organizatoriskās 

izmaksas. 

4.1.1. Zivju, gaļas un siera produkcija EUR 25,00 

4.1.2. Pārtikas produkti, daiļamatniecības 

izstrādājumi un citas preces 

EUR 20,00 

4.1.3. Alkohola tirdzniecība EUR 30,00 

 

4.2.Organizators sagatavo rēķinu par dalības maksu uz pieteikuma anketā norādītajiem 

rekvizītiem. 

https://faili.liepaja.lv/Bildes/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Nolikumi/Nolikums_par_tirdzniec%C4%ABbu_Juras_svetki-1.pdf
https://faili.liepaja.lv/Bildes/Dokumenti/Dokumentu-biblioteka/Nolikumi/Nolikums_par_tirdzniec%C4%ABbu_Juras_svetki-1.pdf
https://forms.gle/N75binonCzxG1cDm6


3 

 

4.3.Dalības maksa līdz 2022. gada 1. jūlijam jāieskaita tirdzniecības organizatora norēķinu 

kontā. 

Norēķinu rekvizīti:  

Biedrība „ETNO Liepāja” 

Reģ. nr. 50008220121 

Konta nr. LV85UNLA0050021793863 

SWIFT kods: UNLALV2X 

AS SEB banka 

4.4.Organizētājs var anulēt Dalībnieka pieteikumu, ja dalības maksa nav saņemta līdz 2022.gada 

4. jūlijam. 

 

5. Tirdzniecības vietas iekārtošana 

5.1. Dalībnieku ierašanās un vietu iekārtošana notiek no plkst. 8:00 – 11:00. 

5.2. Iebraukšana „Jūras svētku” teritorijā tiek norādīta apstiprinājuma e-pasta vēstulē. 

5.3. Iebraucot teritorijā dalībnieks veic reģistrāciju par ierašanos, saņem caurlaidi un 

organizators ierāda tirdzniecības vietu. 

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

teritorijā to aizliegts iebraukt līdz plkst. 17:00. 

5.5. Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem un tirgotājiem, kuri piedalās tirdzniecībā no 19:00 līdz 

23:00 aizliegts demontēt un pamest savu tirdzniecības vietu līdz plkst. 23:00. 

5.6. Organizētājs patur tiesības anulēt pieteikumu un dalību tirgū, ja Dalībnieks nav ieradies un 

reģistrējies „Jūras svētku” norises vietā 9. jūlijā līdz pulksten 10:30, saglabājot dalības maksu. 

5.7. Dalībniekam jāievēro tirgojamo preču grupu produktu atbilstība izsniegtajai tirdzniecības 

atļaujai. 

5.8. Organizētājs katram Dalībniekam pasākuma norises dienā ierāda tirdzniecības vietu, 

atbilstoši pieteikumā norādītajiem izmēriem, paturot tiesības nepieciešamības gadījumā 

koordinēt un mainīt tirdzniecības vietu izkārtojumu. 

5.9. Dalībnieks personīgi nodrošina savai tirdzniecības vietai nepieciešamo aprīkojumu. 

5.10. 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, kā arī ēdiena gatavošanas vietās 

ugunsdzēšamais aparāts. 

5.11. Tirgus dalībniekam, kuri tirdzniecību veic laika psmā no 12:00 līdz 17:00 tirdzniecības 

vieta jādemontē un jāatbrīvo no plkst. 17:00-18:30, pārējā laikā iebraukšana pasākuma teritorijā 

ir aizliegta. 
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6. Dalībnieka tiesības un pienākumi 

6.1. Dalībnieks var pieteikties papildus tirdzniecībai pasākuma laikā no 19:00 līdz 23:00 bez 

papildus maksas. 

6.2 . Dalībnieks veic visus maksājumus noteiktajos termiņos, kas paredzēti šajos noteikumos. 

6.3. Dalībnieks apņemas ievērot visas prasības, ko paredz Ministru Kabineta noteikumi Nr. 388 

“Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu tirdzniecības vietās un 

izbraukumos”. 

6.4. Dalībnieks ir atbildīgs par skatītāju ugunsdrošības noteikumu, darba drošības un sanitāro 

prasību ievērošanu savā tirdzniecības vietā. 

6.5. Dalībniekiem ir tiesības laikā no 8:00 līdz 10:30, īslaicīgi iebraukt teritorijā ar savu 

autotransportu produkcijas un aprīkojuma izkraušanai/iekraušanai, saņemot par tirdzniecību 

atbildīgās personas atļauju.  

6.6. Dalībnieks nav tiesīgs demontēt savu tirdzniecības vietu pirms tirgus norises beigām 

pulksten 17:00 un pirms pasākuma beigām pulksten 23:00. 

6.7. Dalībniekam nav tiesību bez iepriekšējas saskaņošanas atskaņot savā tirdzniecības vietā 

mūziku, izpildīt priekšnesumus vai kā citādi radīt troksni, kas var ietekmēt kopējo pasākumu. 

 

7. Organizatora tiesības un pienākumi 

7.1. Organizators kārto tirdzniecības atļaujas visiem tirgus dalībniekiem; 

7.2. Organizators nosaka Dalībnieka tirdzniecības vietu un nodrošina ar elektroenerģiju, ja tas 

nepieciešams. 

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

konstatēti šajā nolikumā minēto noteikumu pārkāpumi; 

7.4. Organizators neuzņemas atbildību par Dalībniekam izraisītiem dabas radītiem, citu 

Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem. 

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

 
 

 

 

Sagatavoja M. Lubāne 

t. 26371671 


