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MADONAS PILSĒTAS SVĒTKI 2019 

NOTEIKUMI DALĪBAI TIRDZNIECĪBĀ 

 

1. Madonas pilsētas svētku mājražotāju un amatnieku tirdziņa norises laiks 2019.gada 

8.jūnijā no plkst.9:00 līdz 14:00 Madonā, Saieta laukumā, Skolas un Valmieras ielā. 

2. Tirdziņa rīkotājs ir Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības 

nodaļa, turpmāk tekstā – Rīkotājs. 

3. Tirdziņā aicināti pieteikt dalību: 

 Mājražotāji un uzņēmēji ar tikai pašu ražotu vai Latvijā audzētu produkciju; 

 Amatnieki, amatu pratēji; 

 Tautas lietišķās mākslas studijas; 

 Mākslinieki/individuālie meistari;  

 Pirts lietu ražotāji;  

 Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji;  

 Našķu, saldumu tirgotāji; 

 Atrakcijas/aktivitātes bērniem. 

4. Popularizējot savu produkciju vai pakalpojumu, aicinām rīkot konkursus, izvietot radošās 

darbnīcas, kā arī demonstrēt seno amatnieku amata prasmes tirdziņa norises laikā. 

5. Tirgotāji, kuri vēlas piedalīties Tirdziņā, aizpilda elektroniski pieteikuma anketu Rīkotāja 

mājas lapā www.businessmadona.lv līdz 2019.gada 28.maijam. 

6. Pretendentu atbilstību dalībai Madonas pilsētas svētku mājražotāju un amatnieku tirdziņā 

izvērtē Rīkotājs. 

7. Rīkotāji apstiprina vai noraida Tirgotāja dalības pieteikumu nosūtot atbildi uz Tirgotāja 

pieteikumā minēto e-pasta adresi. Tirgotājam tirdzniecības vieta tiek piešķirta ar brīdi, 

kad Rīkotājs ir apstiprinājis Tirgotāja pieteikumu, nosūtot apstiprinājuma e-pastu. 

8. Rīkotājs ir tiesīgs atteikt Tirgotājam dalību Tirdziņā, ja: 

 piedāvātais preču sortiments neatbilst noteikumos minētajām preču grupām; 

 kādā preču grupā jau ir pieteikušies vairāki Tirgotāji ar vienādu preci, dodot priekšroku 

tiem Tirgotājiem, kuri pieteikuma anketas iesnieguši pirmie; 

 Tirgotājs piedāvā nekvalitatīvu preci un/vai pakalpojumus; 

 Tirgotājs iepriekš ir pārkāpis vai ignorējis Rīkotāja organizēto tirgu kārtības 

noteikumus; 

 Tirgotājs nav iesniedzis pieteikuma anketu dalībai Tirdziņā noteiktajā kārtībā vai 

pieteikumā norādījis maldīgu vai nepareizu informāciju par tirgotajām preču grupām.  

http://www.businessmadona.lv/


9. Rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt papildus informāciju no Tirgotāja – atļaujas, reģistrācijas 

apliecības un produkcijas fotogrāfijas. 

10.  Dalības maksa - tirdzniecības nodeva tiek aprēķināta, ņemot vērā piedāvāto preču 

sortimentu, saskaņā ar 2010.gada 29.aprīļa Madonas novada pašvaldības saistošiem 

noteikumiem Nr.13 “Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā”. 

11. Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad 

nodevas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu maksas likmes. 

12. Nodeva veicama skaidrā naudā Tirdziņa norises dienā. 

13. Tirdzniecības vietas iekārtošana notiek Tirdziņa norises dienā - 08.06.2019. no 07:00 

līdz 09:00. 

14. Tirdzniecības vietas demontāža, aprīkojuma un neiztirgotās produkcijas izvešana notiek 

Tirdziņa norises dienā pēc plkst.14:00. Tirgotāji nedrīkst uzsākt izbraukšanu no savas 

tirdzniecības vietas ātrāk kā plkst.14:00. Tirdzniecības laikā Tirdziņa teritorijā transporta 

kustība aizliegta. 

15. Tirdziņa laikā Tirgotāja transportlīdzeklis drīkst atrasties tirdzniecības vietā. 

16. Rīkotājs ierāda Tirgotājam tirdzniecības vietu iebraukšanas secībā norises vietā. 

17. Rīkotājs nodrošina iespēju tirgus dalībniekiem (tirgotājiem, atrakciju nodrošinātājiem) 

pieslēgt elektrību, ja tas ir norādīts pieteikuma anketā. Tirgotājam jābūt līdzi saviem 

elektrības vadu pagarinātājiem. 

18. Rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Tirgotāja vainas dēļ. 

19. Rīkotājs neatbild par Tirgotāja preču un mantu drošību Tirdziņa laikā. 

20. Rīkotājs nodrošina vispārējo kārtību Tirdziņa teritorijā. 

21. Rīkotājs neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, Tirgotāju vai apmeklētāju 

vainas dēļ radītiem zaudējumiem. 

22. Tirgotājs ir tiesīgs izmantot tirdzniecības vietu atbilstoši savām vajadzībām, ja tās nav 

pretrunā ar šiem noteikumiem. 

23. Tirgotājs ir atbildīgs par savas tirdzniecības vietas nostiprināšanu, ņemot vērā laika 

apstākļus. 

24. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem katrā tirdzniecības vietā jābūt 

ugunsdzēšamajam aparātam. 

25. Izklaides aktivitāšu organizētāji uzņemas pilnu atbildību par tehnisko ierīču atbilstību 

normatīvajiem aktiem un prasībām un apmeklētāju drošību, izmantojot šīs ierīces. 

26. Tirgotājs rūpējas par tirdzniecības vietu un, pēc Tirdziņa noslēguma, atstāj to Rīkotājam 

pilnīgā kārtībā. Tirgotājs ir atbildīgs par tīrību savā tirdzniecības vietā gan tirgošanās 

laikā, gan pēc tās. 

27. Tirgotājs atbild par preču un tirdzniecības dokumentācijas atbilstību Latvijas 

normatīvajiem aktiem un prasībām. 

28. Tirgotājs ir tiesīgs atsaukt pieteikuma anketu, par to informējot Rīkotāju vismaz 3 dienas 

pirms Tirdziņa. 

29. Dalībnieka pieteikums dalībai Tirdziņā ir apliecinājums tam, ka ar iepriekš minētajiem 

noteikumiem ir iepazinies un apņemas tos ievērot. 


