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I. Vispārīgie noteikumi 
 

 

1. Noteikumos lietotie termini: 

1.1. tirgus teritorija – SIA “Komunālserviss TILDe” apsaimniekošanā nodots apbūvēts  

zemes gabals ar infrastruktūru, kuram pašvaldība piešķīrusi tirgus statusu J. Raiņa ielā 

7/69 Tukumā, Tukuma novadā. 

1.2. tirgus pārvaldītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Komunālserviss TILDe”, kura 

reģistrējusi saimniecisko darbību un apsaimnieko tirgus teritoriju, tirdzniecības ēkas 

un aprīkojumu, organizē tirgus darbu un atbild par šajos noteikumos noteiktās tirgus 

pārvaldīšanas, apsaimniekošanas un tirdzniecības organizatoriskās kārtības 

ievērošanu; 

1.3. paviljons (ēka) – slēgta tipa būve, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai 

tirdzniecībai (pārtikas vai rūpniecības preču); 

1.4. kiosks – slēgta tipa būve, kas ir ietverta paviljona ēkā, vai ir atsevišķa slēgta tipa būve 

un atrodas tirgus teritorijā; 

1.5. nojume – īpaši iekārtoti tirdzniecības galdi ar jumtu, kas ir novietoti tirgus teritorijā; 

1.6. galds –  preču pārdošanai paredzēti galdi, kas atrodas tirgus teritorijā; 

1.7.  laukums – no apbūves brīvā tirgus teritorija, kur notiek preču pārdošana no transporta 

līdzekļiem vai citādā veidā iekārtotām tirdzniecības vietām; 

1.8.  nomnieks (tirdzniecības dalībnieks) – juridiska vai fiziska persona, kura nomā 

tirdzniecības vietu tirgus teritorijā. 

1.9.  iezīmētās vietas – īpaši iezīmētas, iekārtotas un nummurētas tirdzniecības vietas 

tirgus teritorijā; 

1.10.  neiezīmētas vietas – tirdzniecībai izmantojams vietas bez marķējuma un 

iekārtojuma; 

1.11.  abonements – tiesības izmantot abonēto tirdzniecības vietu konkrētā dienā vai 

dienās; 

1.12. nomas līgums – dokuments, kur atrunātas savstarpējās saistības, tiesības un 

pienākumi, starp tirgus pārvaldītāju un nomnieku. 

 

2. Tirgoties tirgus teritorijā ir tiesīgi: 

2.1. juridiska un fiziska persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību un vēlas pārdod 

preces (tekstā - tirdzniecības dalībnieks); 
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2.2. fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem 

nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot šādas preces: 

2.2.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju; 

2.2.2. biškopības produktus; 

2.2.3. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem 

paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, 

dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas; 

2.2.4. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu; 

2.2.5. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības 

produkcijas; 

2.2.6. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes, savvaļas ziedus un citu mežu reproduktīvo 

materiālu; 

2.2.7. pašu iegūtos svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu 

nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos 

apjomos; 

2.2.8. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un 

labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai; 

2.2.9. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas 

reproducēti personiskām vajadzībām. 

 

2.3. Lai tirdzniecības dalībnieks iegūtu tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības preču 

pārdošanai tirgus teritorijā, tam tirgus pārvaldītājam jāiesniedz sekojoša informācija un 

dokumenti: 

2.3.1. fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas 

nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs; 

2.3.2. jānorāda realizējamo preču grupas; 

2.3.3. pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībniekam apliecinājums par tiesībām 

iesaistīties pārtikas apritē. 

 

2.4. Tirgus pārvaldītājam ir tiesības pieprasīt no tirdzniecības dalībnieka papildu 

informāciju par realizējamo preču grupām un to izcelsmi, kā arī pārbaudīt šo informāciju, ja 

rodas aizdomas par sniegtās informācijas patiesumu.  
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2.5. Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrodas 

dokumenti vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām. 

2.6. Tirdzniecības dalībnieks, izņemot 2.2.punktā minētās fiziskās personas, tirdzniecības 

vietā patērētājiem redzamā vietā izvieto šādu skaidri salasāmu informāciju: 

2.6.1.  ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants - uzņēmuma nosaukums, nodokļu 

maksātāja reģistrācijas numurs un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par 

tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā; 

2.6.2.  ja tirdzniecības dalībnieks ir saimniecisko darbību reģistrējusi fiziska persona, 

- vārds un uzvārds. 

 

2.7. Tirgus teritorijā preču pārdošana notiek sekojošās vietās: 

2.7.1. tirdzniecības kioskos; 

2.7.2. tirdzniecības nojumēs; 

2.7.3. no galdiem; 

2.7.4. rūpniecības preču paviljonā; 

2.7.5. pārtikas preču paviljonos; 

2.7.6. iezīmētās tirdzniecības vietās; 

2.7.7. neiezīmētās tirdzniecības vietās (laukums), ja to ierāda tirgus pārvaldītājs. 

 

2.8. Šo noteikumu 2.2. punktā minētā fiziskā persona attiecīgajā tirgus teritorijā ir tiesīga 

vienlaikus izmantot tikai vienu tirdzniecības vietas. 
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II. Tirdzniecības vietu izmantošanas noteikumi 

 

3. Tirdzniecības noteikumi tirgus teritorijā: 

3.1. regulārā tirdzniecība notiek otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no plkst. 6.00 līdz 

14.00, kā arī neregulāri tirgus pārvaldītāja organizētos pasākumos. Atrašanās tirgus teritorijā 

ārpus tirdzniecībai paredzētajiem laikiem saskaņojama ar tirgus pārvaldītāju; 

3.2. tirgū atļauts tirgot Latvijā ražotas, kā arī importētas pārtikas un nepārtikas preces;  

3.3. maksu par tirdzniecības vietas izmantošanu tirgū un par tirgus sniegtajiem 

pakalpojumiem nosaka tirgus pārvaldītājs. Cenrādis ir publiski pieejama informācija.  

3.4. samaksa par tirdzniecības vietas izmantošanu veicama pirms tirdzniecības uzsākšanas; 

3.5. pabeidzot tirdzniecību, pēc vietas atbrīvošanas no precēm, tā jānodod tirgus 

pārvaldītājam; 

3.6. neiezīmētās tirdzniecības vietās preču pārdošana atļauta tikai pēc saskaņošanas ar 

tirgus pārvaldītāju. 



7 

 

 

III. Elektriskās strāvas izmantošanas noteikumi 

 

4. Tirdzniecības dalībnieki drīkst izmantot elektrisko strāvu: 

4.1. visa veida elektrisko ierīču pieslēgšanai, kas saistīts ar preču tirdzniecību (kases 

aparāts, svari, apgaismojums u.c. tirdzniecības inventārs); 

4.2. jebkura elektroiekārtas pieslēgšana iepriekš jāsaskaņo ar tirgus pārvaldītāju; 

4.3. elektroiekārtas atļauts pieslēgt tikai speciāli tam paredzētās vietās;  

4.4. elektriskās strāvas pieslēguma kabeļi nedrīkst būt bojāti un tiem ir jābūt ar 

dubultizolāciju; 

4.5. par elektriskās strāvas izmantošanu tirdzniecības dalībnieki maksā vadoties pēc preču 

pārdošanas vietā uzstādīta skaitītāja vai elektriskās strāvas patērētāja tehniskās dokumentācijas 

datiem. Ja minētā elektriskās strāvas patēriņa uzskaite nav iespējama, to nosaka tirgus 

pārvaldītājs ar tirdzniecības dalībnieku savstarpēji vienojoties;  

4.6. samaksa par elektriskās strāvas izmantošanu veicama tajā dienā, kad tiek izmantota 

tirdzniecības vieta vai saskaņā ar nomas līguma nosacījumiem. 
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IV. Transporta kustības noteikumi 

 

5. Tirgus teritorijā atļauts iebraukt: 

5.1.  tirgus pārvaldītāja transportam;   

5.2. transportam, no kura tiek veikta preču pārdošana;  

5.3. preču piegādes transportam;  

5.4. citos gadījumos saskaņojot ar tirgus administrāciju;  

5.5. transporta kustība atļauta tikai tam paredzētās vietās un kārtībā. 

 

6. Preču izkraušana un iekraušana transporta līdzekļos jāveic ātri (ne ilgā kā 30 minūtes), lai 

nekavētu kustību tirgus teritorijā un netraucētu citiem tirdzniecības dalībniekiem. 
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V. Tirdzniecības dalībnieku pienākumi 

 

7. Tirdzniecības dalībniekiem tirgus teritorijā ir jāievēro: 

7.1. 12.05.2010 Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības 

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

7.2. Tukuma tirgus noteikumi; 

7.3. Pašvaldības saistošie noteikumi, kas attiecas uz tirdzniecības jomu; 

7.4. vispārpieņemtās pieklājīgas uzvedības un ētikas normas;  

7.5.  jāuztur kārtībā un tīrībā nomātā tirdzniecības vietā;  

7.6. saudzīgi jāizturas pret tirgus pārvaldītāja kustamo un nekustamo mantu;  

7.7. jāievēro tirgus pārvaldītāja rīkojumi. 
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VI. Aizliegumi tirgus teritorijā 

 

8. Tirgus teritorijā aizliegts:  

8.1.  rīkoties neatbilstoši Tukuma tirgus noteikumiem; 

8.2.  skaļi un nepiedienīgi uzvesties;  

8.3. spļaudīties un citādā veidā piegružot tirgus teritoriju;  

8.4. izmest atkritumus un izliet netīros ūdeņus tam neparedzētās vietās;  

8.5. nesaudzīgi izturēties pret tirgus mantu; 

8.6. bez saskaņošanas ar tirgus pārvaldītāju pārvietot tirgus inventāru;  

8.7. iejaukties tirgus elektroinstalācijā;  

8.8. lietot alkoholiskos dzērienus, izņemot, ja tas saistīts ar organizētu pasākumu un/vai 

preces degustāciju; 

8.9. smēķēt neatļautās vietās. 
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VII. Atbildība 

 

9. Atbildība tirgus klientiem:  

9.1. par Tukuma tirgus noteikumu neievērošanu var tikt piemērotas sankcijas – no 

brīdinājuma līdz aizliegumam tirdzniecības dalībniekam nodarboties ar tirdzniecību tirgus 

teritorijā; 

9.2. tirdzniecības dalībnieki ir materiāli atbildīgi par lietošanā nodotā inventāra 

saglabāšanu. Inventāra bojāšanas gadījumā persona sedz izdevumus, kas saistīti ar bojāto 

materiālo vērtību remontu, aizstāšanu vai atjaunošanu. 

 

 

Par jautājumiem, kas nav atrunāti šajos noteikumos, vai ir nepieciešama 

papildinformācija jāvēršas pie tirgus pārvaldītāja. 
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VIII. Pielikumi 
 

  

Nr.1 – Tirdzniecības vietu shēma tirgus teritorijā 

 Nr.1A Paviljonu tirdzniecības vietas 

 Nr.1B Āra tirdzniecības vietas 

 Nr.1C Kioski 

 

Nr.2 – Tirgus darba laiks 

 

Nr.3 - Cenrādis 


