
Nosaukums Mērvienība
Cena ar        PVN 

(EUR)

1.

1.1. Viena tirdzniecības vieta diena 25,00           

1.2. Viena tirdzniecības vieta ar aukstuma vitrīnu mēnesis 152,62         

1.3. Viena tirdzniecības vieta bez aukstuma vitrīnas mēnesis 123,37         

2.

2.1. Nr.1 – 6,50 m2 diena/m2 0,65             

2.2. Nr.2 – 9,20 m2 diena/m2 0,65             

2.3. Nr.3 – 8,70 m2 diena/m2 0,65             

2.4. Nr.4 – 6,80 m2 diena/m2 0,65             

2.5. Nr.5 – 4,50 m2 diena/m2 0,65             

2.6. Nr.6 – 9,40 m2 diena/m2 0,65             

2.7. Nr.7 – 9,40 m2 diena/m2 0,65             

2.8. Nr.8 – 4,50 m2 diena/m2 0,65             

3.

3.1. Otrdienā diena 1,15             

3.2. Ceturtdienā diena 1,45             

3.3. Piektdienā diena 1,45             

3.4. Sestdienā diena 2,35             

3.5. Citā ar administrāciju saskaņotā dienā diena 1,45             

4.

4.1. Viena tirdzniecības vieta diena 6,00             

4.2. Viena tirdzniecības vieta no piekabes vai transporta līdzekļa diena 8,00             

5.

6.

Par katru izlietoto kWh pēc piegādātāja noteiktā tarifa

6.1. Elektrotīklu apkalpošana  kWh 0,05             
6.2.

6.3.

6.4. Dienas maksa, ja nevar noteikt elektroenerģijas daudzumu diena 1,45             

7.

7.1. Svaru noma diena 2,00             

7.2. Vitrīnas noma diena 10,00           

7.3. Ielu tirdzniecības ratu noma diena 2,00             

Vienas tirdzniecības vietas maksa paviljonā

Vienas tirdzniecības vietas maksa kioskos

APSTIPRINU

"KULDĪGAS KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI"

 Valdes priekšsēdētājs

2019.gada ______________________

Kuldīgas tirgus

Tirdzniecības vietu un tirgus pakalpojumu izmantošanas

_______________________ P.Gobzemis

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Vienas tirdzniecības vietas maksa nojumēs un uz galdiem

Vienas tirdzniecības vietas maksa neiezīmētās tirdzniecības vietās / laukumā

Visas tirgus teritorijas nomas nosacījumi un maksa tiek noteikta savstarpēji noslēgtā līgumā

Cenrādī norādītā diena - tirdzniecības diena

Vienas tirdzniecības vietas maksa rūpniecības preču kioskos

CENRĀDIS

Maksa tiek noteikta savstarpējā līgumā

Elektroenerģija

Cenrādis stājas spēkā ar 2019.gada 1.martu

Saskaņā ar tirdzniecības vietā uzstādīta skaitītāja rādījumiem

Ja nav skaitītājs, tad saskaņā ar elektroenerģijas  patērētāja ierīces tehniskās dokumentācijas datiem 

Tirdzniecības vietas maksai ārpus tirgus darba laika tiek piemērots koeficients 1,5

Tirdzniecības vietas maksai Kuldīgas novada pašvaldības rīkoto pasākumu vai tirgus rīkoto gadatirgu laikā 

tiek piemērots koeficients 1,5

Citi pakalpojumi


