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Noteikumi tirgotāju dalībai Madonas pilsētas Stādu svētkos 

2017.gada 29.aprīlī 
 

1. Madonas pilsētas stādu svētkus un pie tā piederīgo Stādu, augļu un dārzeņu, mājražotāju, 

amatnieku un zemnieku tirdziņu organizē Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības 

un tūrisma attīstības nodaļa.  

2. Dalība pasākumā atļauta tikai tiem tirgotājiem, kas līdz 2017.gada 26.aprīlim pieteikušies 

tirdzniecībai interneta mājas lapā http://www.businessmadona.lv vai zvanot uz 

Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļu telefona numuriem 29130437. 

3. Tirgotājiem, kas nav iepriekš pieteikušies noteiktajā kārtībā vai pieteikumā norādījuši 

maldīgu vai nepareizu informāciju par tirgotajām preču grupām, pasākuma organizatori var 

liegt dalību pasākumā. 

4. Lai nodrošinātu piedāvājuma dažādību pasākuma rīkotāji patur tiesības atteikt tirgotājiem, 

ja konkrētajā preču grupā jau ir pieteikušies vairāki tirgotāji ar vienādu preci, dodot 

priekšroku tam tirgotājām, kas pieteikšanās sistēmā pieteicies pirmais.  

5. Tirgus organizētājs ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju no tirdzniecības dalībnieka – 

atļaujas, reģistrācijas apliecības un produkcijas fotogrāfijas. 

6. Tirdziņā atļauts piedalīties mājražotājiem, amatniekiem, Latvijas ražotājiem, zemniekiem, 

stādu audzētājiem, atrakciju un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Ārpus Latvijas 

ražotām rūpniecības un pārtikas precēm tirdzniecība var tikt liegta.  

7. Tirdzniecība atļauta tikai pasākuma organizētāju norādītājās vietās pasākuma teritorijā.  

8. Tirgotājs atbild par preču un tirdzniecības dokumentācijas atbilstību Latvijas normatīvajiem 

aktiem un prasībām. 

9. Tirgotājiem, kuri neievēro šī nolikuma nosacījums var tikt liegta dalība Madonas novada 

pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas rīkotājos pasākumos.  

10. Iebraukšana pasākuma teritorijā no plkst. 6:00-8:00, tirdzniecība notiek no plkst. 8:30-

14:30. Tirdzniecības laikā pasākuma teritorijā transporta kustība aizliegta. 

10. Dalība pasākumā ir bez maksas. Par tirdzniecības atļaujām ielu tirdzniecībai tirgotājiem, 

kuriem tās nepieciešamas, atbild paši tirgotāji.  

11. Par kārtību pasākuma laikā rūpējas Madonas novada pašvaldības kārtībnieki. 
 

Madonas novada pašvaldības                                                                            03.04.2017. 

Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītājs 

R.Hačatrjans                                                   

t.27843665 

http://www.businessmadona.lv/

