
TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI 

ZIEMASSVĒTKU SAJŪTU TIRDZIŅŠ 2019 

Madonā, 2019.gada 20.-22.decembris 

 

1. Pasākuma rīkotājs: Madonas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Rīkotājs). 

2. Vieta: Saieta laukums, Madona. 

3. Tirdziņa darba laiks:  
 piektdiena, 2019.gada 20.decembris; 
 sestdiena, 2019.gada 21.decembris; 
 svētdiena, 2019.gada 22.decembris. 

Tirdzniecība notiek katru dienu no plkst. 10:00-19:00. 

4. Tirdzniecības dalībnieks (turpmāk tekstā - Dalībnieks) ir jebkura fiziska vai juridiska 
persona - amatnieki, rokdarbnieki, mājražotāji un uzņēmēji ar pašu ražotiem 
produktiem un darinājumiem. 

5. Rīkotājs patur tiesības izvērtēt Dalībnieku atbilstību tirdziņa tematikai. 

6. Dalībnieks var pieteikt tirdzniecības vietu (dalību tirdziņā) tikai uz vienu no piedāvātajiem 
datumiem. Ja vēlamais datums vairs nebūs pieejams, ierobežoto vietu skaita dēļ, Rīkotājs 
ar Dalībnieku sazināsies, lai piedāvātu citu brīvo tirdzniecības datumu. 

7. Dalībnieku pieteikšanās tirdziņam no 2019.gada 14.novembra – līdz brīdim, kad visas 
pieejamās tirdzniecības vietas aizņemtas, aizpildot elektronisko pieteikuma veidlapu 
Rīkotāja mājas lapā www.businessmadona.lv . 

8. Rīkotājs apstiprina vai noraida Tirdzniecības dalībnieka pieteikumu nosūtot atbildi uz 
Dalībnieka pieteikumā minēto e-pasta adresi. Dalībniekam tirdzniecības vieta tiek piešķirta 
ar brīdi, kad Rīkotājs ir apstiprinājis Dalībnieka pieteikumu, nosūtot apstiprinājuma e-
pastu. 

9. Rīkotājam, ierādot Dalībnieka tirdzniecības vietu, ir tiesības sagrupēt Dalībniekus atkarībā 
no piedāvātās produkcijas sortimenta vai citiem apsvērumiem. 

10. Dalībniekam tiks ierādīta tirgošanās vieta koka namiņā (viena namiņa platība 2.3x1.8m) 
vai laukumā (piem., Ziemassvētku eglīšu tirgotājiem). Ierodoties pasākuma norises vietā, 
Dalībnieks sagaida, līdz Rīkotājs ierāda tirdzniecības vietu, un tikai tad veic uzstādīšanas 
darbus. 

11. Tirdzniecības vietu ierādīšana notiks attiecīgajā tirdzniecības dienā no plkst.8:00-9:00 
Saieta laukumā. Uzstādīšanās no plkst.8:00-9:45, preču pievešana un izkraušana no 
automašīnām pasākuma teritorijā līdz plkst.9:45. Tirdzniecības vietas aprīkojuma un 
neiztirgotās produkcijas izvešana notiek tirgus norises dienā laikā no plkst.19:00-20:30. 
Dalībnieki nedrīkst uzsākt izbraukšanu no savas tirdzniecības vietas ātrāk kā plkst.19:00.  

12. Dalībniekam ir pienākums pašam iekārtot savu tirdzniecības vietu, nodrošinot to ar 
nepieciešamo atribūtiku (galdiem, statīviem, elektrības vadu pagarinātājiem, utt.), to 
vizuāli noformēt atbilstoši pasākuma tematikai, rūpēties par tīrību un kārtību savā 
tirdzniecības vietā. 

13. Rīkotājs nodrošina iespēju Dalībniekam pieslēgt elektrību. 

14. Dalībnieks drīkst piedalīties tirdzniecībā tikai ar tādu produkciju, kādu ir norādījis 
pieteikumā. Ja pārbaudes laikā tirdzniecības vietā tirgotais produkcijas veids un/vai saturs 

http://www.businessmadona.lv/


atšķiras no pieteikumā reģistrētā, un/vai Dalībnieks patvaļīgi izvieto preci ārpus ierādītās 
tirdzniecības vietas, Rīkotājam ir tiesības pieprasīt novērst pārkāpumu. 

15. Ja pārkāpums netiek novērsts, vai tiek izdarīts atkārtoti, Rīkotājam ir tiesības vienpusēji 
sastādīt pārkāpuma konstatācijas aktu, pārtraukt Dalībnieka dalību pasākumā pirms tā 
beigām, un nākamajos rīkotajos pasākumos atteikt dalību šim Dalībniekam; 

16. Ja Dalībnieks neierodas, tad Rīkotājam ir tiesības izmantot pieteikto tirdzniecības vietu pēc 
saviem ieskatiem, un nākamajos rīkotajos pasākumos atteikt dalību šim Dalībniekam. 

17. Dalībniekam nav tiesību, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Rīkotāju, atskaņot savā 
tirdzniecības vietā mūziku, izpildīt priekšnesumus vai kā citādi radīt troksni, kas var 
ietekmēt kopējo pasākumu. 

18. Dalībnieks nav tiesīgs izvietot reklāmu un izplatīt reklāmas materiālus bez saskaņošanas 
ar Rīkotāju ārpus savas tirdzniecības vietas. 

19. Dalībnieks pats ir atbildīgs par sanitāro un higiēnas prasību, ugunsdrošības noteikumu, 
darba drošības u.c. normatīvo aktu ievērošanu. 

20. Tirdzniecības vietā jāievēro mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecību 
reglamentējoši normatīvie akti, kā arī atsevišķu preču aprites, izplatīšanas, publiskas 
demonstrēšanas vai reklamēšanas īpašā kārtība, kas noteikta normatīvajos aktos. Katrs 
Dalībnieks pats ir atbildīgs par normatīvo aktu prasību izpildi. Rīkotājs neatbild par šo 
prasību neievērošanu no dalībnieka puses. 

21. Transporta kustība pasākuma teritorijā tirdzniecības norises laikā nav atļauta. Pēc 
tirdzniecības vietu iekārtošanas Dalībnieka autotransports jānovieto stāvlaukumos ārpus 
tirdzniecības teritorijas, atbilstoši Rīkotāja norādēm. 

22. Dalībnieks ir atbildīgs par tīrību savā tirdzniecības vietā gan tirgošanās laikā, gan pēc tās. 
Tirdzniecību beidzot, Dalībnieks tirdzniecības vietu atstāj tīru. 

23. Ja Dalībnieka vai tā darbinieku, vai piesaistīto apakšuzņēmēju darbības dēļ tirdziņa 
teritorijā radīti bojājumi, Dalībnieks sedz Rīkotājam ar bojājumu novēršanu saistītos 
izdevumus vai atlīdzina Rīkotājam radušos tiešos zaudējumus.  

24. Rīkotājs nodrošina vispārējo kārtību Ziemassvētku sajūtu tirdziņā. 

25. Rīkotājs neatbild par Tirdzniecības dalībnieka preču un mantu drošību Ziemassvētku 
sajūtu tirdziņa laikā. 

26. Rīkotājs neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, citu Tirdzniecības 
dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem. 

27. Dalībniekam, kurš izmanto tirdzniecības vietu Ziemassvētku sajūtu tirdziņā, jāievēro šie 
Noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti. 

28. Dalībnieka pieteikums dalībai ir apliecinājums tam, ka ar iepriekš minētajiem noteikumiem 
ir iepazinies. 

29. Dalība Ziemassvētku sajūtu tirdziņā – bez maksas. 

30. Organizatora kontaktpersona: Ilze Vogina, tālr.20204906, epasts– ilze.vogina@madona.lv. 

 

mailto:ilze.vogina@madona.lv

