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I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 

1. Tirgus pārvaldītājs – uzņēmums SIA “KR5’, kurš apsaimnieko tirgus teritoriju, tirdzniecības ēkas un 
aprīkojumu, organizē tirgus darbu un atbild par šajos noteikumos noteiktās apsaimniekošanas un 
tirdzniecības organizatoriskās kārtības ievērošanu. 

2. Tirdzniecības dalībnieki var būt: 
2.1. Latvijā reģistrētie uzņēmumi,  
2.2. Baltijas valstīs reģistrētie uzņēmumi,  
2.3. fiziskas personas, kuri saskaņā ar saimnieciskās darbības reģistrācijas dokumentiem realizē 

pašu ražotās preces vai pašu iegūtos dabas resursus, kā arī iepirktās preces. 
2.4. fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav 

jāreģistrē saimnieciskā darbība 
3. Šo noteikumu 1.4.punktā minētā fiziskā persona, ir tiesīga pārdot šādas preces: 

3.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju: 
3.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas 

produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro 
produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus; 

3.1.2. 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; 

3.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu; 
3.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības 

produkcijas; 
3.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus; 
3.3. mežu reproduktīvo materiālu; 
3.4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos; 
3.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par 

kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām 
dzīvnieku tirdzniecībai; 

3.6. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti 
personiskām vajadzībām. 

4. Tirdzniecības vieta – tirgus pārvaldītajam piederošas tirdzniecības teritorijas, ēkas vai telpas lietderīgās 
platības daļa vai pārvietojamais mazumtirdzniecības punkts, kur ar tirdzniecību nodarbojas un preces 
uzglabā viens tirdzniecības dalībnieks.  

4.1. Tirdzniecības vietas ir numurētas un iezīmētas tirgus plānā vai tirdzniecības vietu plānā. 
4.2. Tirdzniecība ārpus tirgus plānā vai tirdzniecības vietu plānā norādītajām tirdzniecības vietām 

ir tirdzniecība neatļautās vietās. 



4.3. Tirdzniecības vietas izmantošanas pamatojums ir noslēgts nomas līgums ar tirgus pārvaldītāju 
vai saņemtais unikālais darījuma QR kods, vai tirdzniecības vietas apmaksu apliecinošs 
dokuments. Šajā punktā minētajiem dokumentiem vai informācijai tirdzniecības laikā jāatrodas 
tirdzniecības vietā. 

 
 
 

II TIRDZNIECĪBAS VIETAS REZERVĀCIJAS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 
 

5. Tirdzniecības dalībnieka tirdzniecības vietas rezervēšanas veidi: 
5.1. tirgus pārvaldītāja SIA “KR5” interneta vietnē, 
5.2. SIA “KR5” administrācijā klātienē, 
5.3.  telefoniski, 
5.4. noslēdzot nomas līgumu patstāvīgai tirdzniecībai. 

6. Tirdzniecības vietas rezervācijas kārtība interneta vietnē: 
6.1. tirdzniecība dalībnieks interneta vietnē www.tirdzniecibasvietas.lv aizpilda tirdzniecības 

vietas rezervācijas pieteikumu, izvēloties tirdzniecības vietu,  
6.2. izvēloties vietu, parādās kalendārs, kur jāizvēlas tirdzniecībai paredzētā diena, 
6.3. vienlaicīgi ar rezervācijas veikšanu tirdzniecības dalībnieks veic apmaksu par tirdzniecības 

vietu. Pēc samaksas veikšanas uz pieteikumā norādīto e-pastu tiek izsūtīts darījumu 
apliecinošs dokuments (rēķins) un unikālais QR kods; 

6.4. ja rezervācijas un samaksas veikšanas darbības tiešsaistē netiek pabeigtas, tad rezervētā 
vieta netiek nodrošināta. 

6.5. ierodoties tirdzniecības vietā, vai pēc tirgus pārvaldītāja pārstāvju lūguma, ir jāuzrāda QR 
koda attēls viedierīcē vai izdrukātā veidā, 

6.6. rezervācijas veikšana interneta vietnē ir bezmaksas. 
7. Tirdzniecības vietas rezervācijas kārtība telefoniski: 

7.1. tirdzniecības vietas rezervācija telefoniski iespējama ne vēlāk kā  73 stundas pirms 
paredzētā tirdzniecības datuma; 

7.2. tirdzniecības dalībnieks zvana uz tālruņa numuru 29425644, izvēloties tirdzniecības 
datumu un vietu, ko tirgus plānā iezīmē un nodrošina tirgus pārvaldītāja pārstāvis; 

7.3. pēc telefoniskās rezervācijas veikšanas tirdzniecības dalībniekam uz norādīto e-pastu 1 
stundas laikā tiek nosūtīts elektronisks rēķins par darījumu, kura apmaksa jāveic vismaz 
72 stundas pirms izvēlētā tirdzniecības datuma;  

7.4. pēc rēķina apmaksas tirgus dalībniekam tiek nosūtīts unikālais darījuma QR kods attēla 
formātā, kas ir veiktās samaksas apliecinājums; 

7.4. ierodoties tirdzniecības vietā vai pēc tirgus pārvaldītāja pārstāvju lūguma ir jāuzrāda QR 
koda attēls viedierīcē vai izdrukātā veidā, 

7.5. ja norādītajā termiņā rēķins netiek apmaksāts, tad rezervētā vieta netiek nodrošināta; 
7.5. veicot rezervāciju telefoniski, dokumentu noformēšana ir maksas pakalpojums. Maksa 

EUR 3,- apmērā tiks pievienota elektroniski nosūtītajam rēķinam. 
8. Tirdzniecības vietas rezervācijas kārtība klātienē: 

8.1. tirdzniecības vietas rezervācija klātienē iespējama ne vēlāk kā 1 dienu pirms paredzētā 
tirdzniecības datuma. 

8.2. tirdzniecības dalībnieks ierodas SIA “KR5” administrācijā Latgales iela 3b, Alūksnē, pie 
tirgus pārvaldītāja pārstāvja un izvēlas tirdzniecības datumu un vietu, kas uzreiz tiek 
iezīmēta tirgus plānā vai tirdzniecības vietu plānā; 

8.3. tirdzniecības dalībnieks maksu par izvēlēto vietu apmaksā uzreiz, norēķinoties skaidrā 
naudā; 

8.4. pēc samaksas veikšanas tirgus dalībniekam tiek izsniegts darījumu apliecinošs čeks un 
nosūtīts unikālais darījuma QR kods attēla formātā uz viedierīci;  

8.4. ierodoties tirdzniecības vietā vai pēc tirgus pārvaldītāja pārstāvju lūguma ir jāuzrāda 
darījumu apliecinošais čeks vai QR koda attēls viedierīcē vai izdrukātā veidā, 

http://www.kr5.lv/
http://www.kr5.lv/
http://www.kr5.lv/


8.5. veicot rezervāciju klātienē, dokumentu noformēšana ir maksas pakalpojums. Maksa EUR 
3,- apmērā tiks pievienota vietas maksai. 

9. Tirdzniecības dalībnieks pirms preču pārdošanas uzsākšanas attiecīgajā tirdzniecības vietā iesniedz 
tirgus pārvaldītājam šādu informāciju un dokumentus, ja vien tie nav iesniegti vienlaicīgi ar rezervācijas 
veikšanu:  

9.1. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods (ja fiziskā persona nav reģistrējusi 
saimniecisko darbību) vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ja fiziskā persona ir 
reģistrējusi saimniecisko darbību) un deklarētās dzīvesvietas adrese vai papildu adrese, 
vai juridiskās personas nosaukums (firma), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un 
juridiskā adrese; 

9.2. realizējamo preču grupas; 
9.3. informācija par to, vai tirdzniecības vietā tiks pārdota pašu ražotā lauksaimniecības 

produkcija vai arī citu personu ražotā produkcija. 
10. Tirgus pārvaldītājs ierāda tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietu tirgus teritorijā, ja ir izpildīti visi 

šie nosacījumi: 
10.1. tirdzniecības dalībnieks ir iesniedzis visu šo noteikumu 9.punktā minēto informāciju; 
10.2. tirdzniecības dalībnieks ir iesniedzis apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā 

reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas 
tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību, ja šādas prasības 
saskaņā ar tiesību aktiem attiecas uz konkrēto tirgus dalībnieku; 

10.3. tirdzniecības dalībnieks ar tirgus pārvaldītāju ir noslēdzis nomas līgumu vai tam ir cits 
dokuments, kas apliecina tiesības izmantot tirdzniecības vietu, un ir veicis samaksu par 
tirdzniecības vietas izmantošanu. 

11. Ja tirdzniecības dalībnieks ir ieradies bez savlaicīgas vietas rezervācijas, samaksas veikšanas un QR 
koda iegūšanas, tad tirgus pārvaldītājam ir tiesības: 

11.1. neierādīt tirdzniecības vietu konkrētajā datumā un neļaut tirdzniecības dalībniekam veikt 
tirdzniecību tirgus plānā vai tirdzniecības vietu plānā iezīmētajās teritorijās; 

11.2. ja tirdzniecības vieta tiek ierādīta, tad ir tiesības piemērot paaugstinātu tirdzniecības 
vietas maksu; 

11.3. norēķini par tirdzniecības vietu šādā gadījumā notiek skaidrā naudā pirms tirdzniecības 
uzsākšanas, piemērojot maksu par dokumentu noformēšanu klātienē EUR 3,-, šo maksu 
pieskaitot tirdzniecības vietas maksai. 

 
 

III TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANA 
 
12. Tirdzniecības dalībnieks, izņemot 2.4.punktā minētās fiziskās personas, tirdzniecības vietā 

patērētājiem redzamā vietā izvieto šādu skaidri salasāmu informāciju: 
12.1. ja tirdzniecības dalībnieks ir uzņēmums, – uzņēmuma nosaukums (firma), nodokļu 

maksātāja reģistrācijas kods un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par 
tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā; 

12.2. ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziskā persona, – vārds un uzvārds. 
13. Pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībnieks veic pārtikas apriti reglamentējošos 

normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības iesaistīties pārtikas apritē, un 
tirdzniecības laikā ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības pārtikas apritei (piemēram, 
veterinārās, higiēnas, marķēšanas prasības pārtikas apritei).  

14. Tirgus teritorijā var būt tirgus paviljoni, kioski, novietnes un citas tirdzniecības ēkas, nojumes, 
tirdzniecības galdi (letes) vai citas speciāli iekārtotas tirdzniecības vietas, kā arī brīva tirgus teritorija, 
kuru var izmantot tirdzniecībai no transportlīdzekļiem un noliktavas. 

15. 2.4.punktā minētās personas nav tiesīgas izmantot vairākas tirdzniecības vietas, izņemot gadījumu, 
ja tās tirgus plānā atrodas vienuviet (blakus), lai tādējādi nodrošinātu faktiski nepieciešamo 
tirdzniecības platību preču pārdošanai attiecīgajā tirdzniecības vietā. 



16. Tirdzniecības vietu izmantošanas tiesības piešķir uz noteiktu laiku, ko var pagarināt 5.punktā 
norādītajos veidos. 

17. Tirgus pārvaldītāja pārstāvis no tirgus dalībniekiem saņemto skaidro naudu par tirdzniecības vietas 
izmantošanu reģistrē, izmantojot kases aparātu, un izsniedzot maksājuma čeku. 

18. Tirdzniecības vietas tirdzniecības ēkā un tirgus teritorijā ierāda šādā secībā: 
18.1. Tirdzniecības dalībniekiem, kuri pārdod pašu ražotās preces; 
18.2. Tirdzniecības dalībniekiem, kuri pārdod iepirktās preces; 
18.3. Fiziskām personām, kuras pārdod lietotas personiskās mantas. 

19. Aizliegta ātri bojājošos pārtikas produktu (piens un piena produkti, gaļa un gaļas produkti, zivis un zivju 
produkti un citi) tirdzniecība, ja to uzglabāšanā un realizācijā nav nodrošināta attiecīgo sanitāro, 
veterināro un higiēnas normu ievērošana. Par šī pienākuma neievērošanu tirgus pārvaldītājs ir tiesīgs 
vienpusēji izbeigt (lauzt) nomas līgumu vai anulēt citu dokumentu (QR kodu), kas apliecina tiesības 
izmantot tirdzniecības vietu  

 
 
 

IV TIRGUS DALĪBNIEKU PIENĀKUMI 
 
20. Tirgus dalībniekam ir pienākums nodrošināt, lai tirdzniecības vietā atrastos: 

20.1. pārdodamo preču pavaddokumenti, kas noformēti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, vai 
muitas deklarāciju; 

20.2. dokumenti, kas apliecina preču izcelsmi, kvalitāti un drošumu; 
20.3. pārdevēja personiskā medicīniskā grāmatiņa, ja tiek realizētas pārtikas preces; 
20.4. tirdzniecības vietā jāatrodas dokumentiem vai to kopijām, kas apliecina tiesības izmantot 

attiecīgo tirdzniecības vietu. 
21. Tirgus dalībnieks atbild par atkritumu savākšanu savā tirdzniecības vietā tirdzniecības laikā un pēc 

tirdzniecības izbeigšanas. 
22. Tirgus dalībnieks atbild par produktu kvalitāti, derīguma termiņa ievērošanu, uzglabāšanu atbilstošā 

temperatūrā, par produkta nekaitīgumu un tā marķējumu. 
23. Tirgus dalībniekam jāievēro šie noteikumi, t.sk. tirgus pārvaldītāja izstrādātie iekšējās kārtības 

noteikumi, ar ko tirgus dalībnieks iepazīstas pirms rezervācijas veikšanas. 
24. Aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai juridiskai vai fiziskai personai. 
 
 
 

V TIRGUS PĀRVALDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

 
25. Tirgus pārvaldītājs nosaka kārtību, kādā juridiskām un fiziskām personām piešķiramas tiesības 

izmantot tirdzniecības vietas (nomas līgums, unikālais QR kods), nosakot par dienu maksājamo tirgus 
nodevu. 

26. 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. 

27. Tirgus pārvaldītājs ir tiesīgs organizēt svēršanas un mērīšanas līdzekļu, speciālā apģērba un citu 
tirdzniecības inventāra, kā arī kases aparātu nomu. 

28. Maksu par tirdzniecības vietu nosaka Tirgus pārvaldnieks pēc apstiprināta cenrāža. 
29. Tirgus pārvaldītājs nodrošina sabiedriskās kārtības, veterinārās, higiēnas un ugunsdrošības prasības 

reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu tirgus teritorijā. 
30. Tirgus noteikumi pieejami tirgus dalībniekiem, kontroles institūciju amatpersonām un apmeklētājiem 

interneta vietnē un administrācijas telpās. 
31. Tirgus pārvaldītājs katru mēnesi līdz divdesmitajam datumam elektroniska dokumenta veidā sniedz 

Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par tirdzniecības dalībniekiem (informācija nav jāsniedz par 
šo noteikumu 2.4.punktā minētajām personām), kuri iepriekšējā mēnesī ir izmantojoši tirdzniecības 



vietas tirgū, norādot: tirgus nosaukumu, fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai 
juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, tirdzniecības 
vietas numuru tirgū, tirdzniecībai piešķirto dienu skaitu mēnesī.  

32. Tirgus pārvaldītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt (lauzt) nomas līgumu vai anulēt citu dokumentu (QR 
kodu), kas apliecina tiesības izmantot tirdzniecības vietu, ja tirgus dalībnieks ir pārkāpis šajos 
noteikumos minētās prasības, tai skaitā: 

32.1. tirdzniecības dalībnieks ir apzināti sniedzis tirgus pārvaldītāja pārstāvim nepatiesas 
ziņas; 

32.2. patvarīgi mainīta (paplašināta, aizņemta cita vieta, u.c.) tirgus pārvaldītāja ierādītā 
tirdzniecības vieta tirgus teritorijā; 

32.3. bez saskaņošanas ar tirgus pārvaldītāju ir mainītas sākotnēji paredzētās realizējamo 
preču grupas vai pašu saražotie lauksaimniecības produkti; 

32.4. tirdzniecības vieta ir nodota citai personai; 
32.5. tirdzniecības dalībnieks neievēro šo noteikumu 13.punktā minētās prasības; 
32.6. nav ievērota tirgus pārvaldītāja noteiktā tirgus iekšējā kārtība; 
32.7. uzraudzības un kontroles institūcijas tirdzniecības dalībnieka darbībā gada laikā atkārtoti 

ir konstatējušas šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumus. 
33. Tirgus pārvaldītajam ir tiesības noteikt tirgus plānā tirgus vietas un datumus, kad nav iespējams 

pieteikties vietas rezervācijai tirgus dalībniekiem, kas tirgo rūpniecības preces, dodot priekšroku 
18.1.punktā norādīto preču tirgotājiem (pašražotas pārtikas preces, lauksaimnieciskā produkcija, 
amatnieki, u.c.). 

34. Tirgus pārvaldītajam ir tiesības tirgus plānā ietvert teritoriju ar tirgus vietām, kuras nav iespējams 
rezervēt iepriekš, bet par tām jānorēķinās klātienē konkrētajā datumā, kas tirgus dalībnieks šo vietu 
vēlas izmantot tirdzniecībai. 



APSTIPRINU 
SIA “KR5” valdes locekle 
Diāna Švolmane 
03.08.2020. 
 
 

SIA “KR5” TIRDZNIECĪBAS VIETU IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
(Noteikumi sastādīti saskaņā ar SIA “KR5” tirdzniecības vietu izmantošanas noteikumu 22.punktu) 

 
 
Alūksnē, 2020.gada 3.augustā. 
 
TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKA PIENĀKUMI: 
 
1. Saudzīgi jāizturas pret tirdzniecības vietām, t.sk., ēkām un tām piegulošo teritoriju. 
2. Neizvietot preces ārpus norādītajam vietām. 
3. Jāizmanto tirdzniecības vietas tikai saskaņā ar nomas līguma nosacījumiem vai veiktās rezervācijas 

nosacījumiem. 
4. Bez saskaņošanas ar tirgus pārvaldītāju nav tiesību izdarīt tirdzniecības vietās rekonstrukciju, pārbūvi 

vai remontu, veikt paliekošas izmaiņas vai bojāt telpas, ēkas vai laukumus.  
5. Lietojot tirdzniecības vietas ir jāievēro Latvijas Republikas likumdošana, valsts institūciju un pašvaldības 

noteikumi, ugunsdrošības pārvaldes un citu kompetentu iestāžu prasības. 
6. Pastāvīgi jāievēro tirdzniecības vietās, t.sk., ēkās un tām piederošajās teritorijās kārtība, tīrība, kā arī 

tās jāsakopj pēc darba beigšanas. 
7. Izmantojot elektroiekārtas, jāievēro vispārējos drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus. 
8. Par visiem tirdzniecības vietu un to iekārtu vai aprīkojuma bojājumiem nekavējoši jāinformē tirgus 

pārvaldītājs - SIA “KR5” administrācija. 
9. Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs, lai tirdzniecības laikā tirdzniecības vietā atrastos visi nepieciešamie 

dokumenti vai būtu visa nepieciešamā informācija, kas tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir jāiesniedz vai 
jāuzrāda uzraugošajām vai kontrolējošajām institūcijām. 

10. Par visu nepieciešamo atļauju iegūšanu savas produkcijas tirdzniecībai rūpējās un atbild tirdzniecības 
dalībnieks. 

11. Jāievēro tirdzniecības vietās noteiktais darba laiks.  
12. Jāveic samaksa par tirdzniecības vietu tirgus pārvaldītāja noteikumos paredzētajā kārtībā. 
 

TIRDZNIECĪBAS DALĪBNIEKAM AIZLIEGTS: 
 
1. Veikt elektroinstalācijas remontu, pārveidošanu vai pārvietošanu. 
2. Izmantot tirdzniecības vietās viegli uzliesmojošus šķidrumus un līdzekļus vai arī kādas citas bīstamas 

vielas vai priekšmetus. 
3. Atrasties tirdzniecības vietās ārpus tirdzniecības vietās noteiktā darba laika. 
4. Bez saskaņošanas ar tirgus pārvaldītāju SIA “KR 5” aizliegts: 

A. izvietot izkārtnes, reklāmas vai citus mārketinga elementus; 
B. izmantot elektriskas sildierīces; 
C. izvietot izkārtnes, reklāmas vai citus mārketinga elementus; 
D. izmantot atklātu uguni tam neparedzētā veidā un vietā. 



APSTIPRINU 
SIA “KR5” valdes locekle 
Diāna Švolmane 
03.08.2020. 
 
 
 

ALŪKSNES TIRGUS DARBA LAIKS UN CENRĀDIS 
 
 
 
DARBA LAIKS 
Tirgus laukuma darba laiks: neierobežots 
Tirgus iekštelpās darba laiks: no 08:00-18:00 
 
 
CENRĀDIS 
 
Tirgus laukumā 
 

Galds 0.50 Eur- 4 Eur 

Galds un zona pie galda 5-10 Eur 

No automašīnas 10-25 Eur 

Telts 10 Eur 

Brīva vieta uz laukuma 3-25 Eur 

 
  
 
Tirgus iekštelpās 
 

Galds 0.50 Eur- 4 Eur 

Galds un zona pie galda 5-10 Eur 

Aukstuma vitrīna 10-20 Eur 

 
 
VAI Cenrādis pēc noslēgtā līguma (kvadratūra, apkure, elektrība u.c. saistītās izmaksas). 



APSTIPRINU 
SIA “KR5” valdes locekle 
Diāna Švolmane 
03.08.2020. 
 
 
 

PĀRĒJO TIRDZNIECĪBAS VIETU DARBA LAIKS UN CENRĀDIS 
 
 
 
DARBA LAIKS 
No 08:00 līdz 22:00 drīkst veikt tirdzniecību 
Tirdzniecības vietu administratora darba laiks no 08:00 līdz 14:00. 
 
 
CENRĀDIS ADRESĒS 
 
Pils iela 9B un Ojāra Vācieša iela 12, Alūksne 
Ausekļa iela 54, Valka 
Sporta iela 2a, Balvi 
 

Galds 0.50 Eur- 4 Eur 

Galds un zona pie galda 5-10 Eur 

No automašīnas 10-25 Eur 

Teltsvieta 10-20 Eur 

 
  


