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NOTEIKUMI 

dalības nodrošināšanai un tirdzniecības norisei  

gadatirgū 

UZŅĒMĒJU DIENĀS 

2018.gada 17.martā 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

1. Uzņēmēju dienas ir pasākums, kura ietvaros tiek organizēta izglītojoša programma un 

tirdzniecība ar lietišķās mākslas izstrādājumiem, lauksaimniecības produkciju un 

citiem Latvijā ražotiem izstrādājumiem (turpmāk – Pasākums), pakalpojumu 

reklamēšanu. 

2. Tirdzniecības organizators ir Aizkraukles novada pašvaldība (turpmāk – 

Organizators). 

3. Tirdzniecības pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas ir iesniegusi 

pieteikumu tirdzniecībai Pasākumā (turpmāk – Pretendents). 

4. Tirdzniecības dalībnieks ir fiziska vai juridiska persona, kuru Organizators ir 

apstiprinājis dalībai Pasākumā (turpmāk – Dalībnieks). 

5. Piesakoties dalībai Pasākumā un  iesūtot aizpildītu pieteikuma veidlapu, ikviens 

Pretendents apliecina, ka ir pilnībā iepazinies un piekrīt visiem šo noteikumu 

nosacījumiem. 

6. Tirdzniecības vietas tiks izvietotas Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 21 Aizkraukles sporta 

hallē un laukumā pie tās saskaņā ar tirdzniecības vietu izvietojuma plānu.  

7. Tirdzniecības vieta šo noteikumu izpratnē ir:  

7.1. vieta (2 x 1,5 m) ar Dalībnieka galdu sporta halles telpās, 

7.2. vieta (3 x 3m) laukumā pie sporta halles ar Dalībnieka galdu, telti, treileri. 
 

2. Prasības Pretendentiem 
 

8. Organizators dalībai Pasākumā aicina pieteikties šādus Pretendentus: 

8.1. amatu meistarus – individuālos latviešu un mūsdienu lietišķās mākslas 

dekoratīvu un ikdienā lietojamu priekšmetu izgatavotājus, kuri izstrādājumus 

gatavo pašrocīgi (keramika, stikla apstrāde, pinumi, metālkalumi, ādas apstrāde, 

kokapstrāde,  rotas, austi tekstila izstrādājumi, adījumi, tamborējumi, šuvumi, 

izšuvumi, filcējumi, batikas, individuāli ražoti tekstila izstrādājumu 

izejmateriāli – lins, vilnas dzija); 

8.2. Latvijas lauku saimniecībās audzētas lauksaimniecības produkcijas, augļu, ogu, 

dārzeņu pārstrādes produktu (sukādes, sīrupi, marinējumi, ievārījumi u.c.), 

siera, gaļas, maizes, zivju un to pārstrādes produktu, biškopības produktu un 

piparkūku individuālos ražotājus, zāļu tēju, dabiskās kosmētikas un pirtslietu 

(ķermeņa kopšanas līdzekļi, pirts piederumi)  individuālos ražotājus; 

8.3. stādaudzētājus, 

8.4. sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, 
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8.5. sabiedriskas organizācijas, tūrisma firmas un informāciju centri, valsts iestādes 

un pašvaldības, mācību iestādes, nevalstiskas organizācijas un iestādes, 

pakalpojumu sniedzēji. 

9.  Pretendentam, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jābūt reģistrētam kā 

saimnieciskās darbības veicējam. 

 

3. Pretendentu pieteikšanās un vērtēšanas kārtība 

10. Pieteikties dalībai pasākumā var elektroniski vai personīgi, aizpildot pieteikuma 

veidlapu (pielikums) un līdz 2018.gada 20.februārim, nosūtot to uz e-pasta adresi 

dome@aizkraukle.lv. Apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu tiks nosūtīts uz to e-

pasta adresi, kas norādīta Pretendenta pieteikuma veidlapā. 

11. Pretendentam jāiesūta pilnībā un precīzi, korekti aizpildīta pieteikuma veidlapa. 

12. Viens Pretendents var pieteikties arī uz vairākām tirdzniecības vietām. 

13. Organizatora tiesības ir izvērtēt Pretendentu tirdzniecības pieteikumus: 

13.1. lai nodrošinātu vizuāli un saturiski kvalitatīvu, tehniskajām prasībām atbilstošu 

pasākuma kopainu;  

13.2. lai nodrošinātu sabalansētu, proporcionālu izstrādājumu un preču grupu 

piedāvājumu Pasākumā: 

13.2.1  pirms darba uzsākšanas, saskaņā ar reālo saņemto pieteikumu 

apjomu attiecībā pret Pasākumā tehniski iespējamo un apstiprināto 

tirdzniecības vietu skaitu, pēc saviem ieskatiem noteikt, ierobežot 

un/vai palielināt jebkuras produktu/izstrādājumu kategorijas vietu 

skaitu attiecībā pret citām produktu/izstrādājumu kategorijām; 

13.2.2  pieņemt vērtēšanai tikai tos pieteikumus, kas pilnībā un precīzi ir 

aizpildīti atbilstoši prasībām,  

13.2.3  vērtēt norādītās produkcijas atbilstību šo noteikumu pamatprasībām, 

izcelsmi, saturu, kvalitāti, izstrādājuma aktualitāti patērētāju vidū, 

kopskatu, vizuālo noformējumu un Pretendenta uzticamību, ņemot 

vērā sadarbību iepriekšējos Organizatora rīkotajos Pasākumos u.c.; 

13.2.4  izvērtējot katra Pretendenta pieteikumā norādītās produkcijas saturu; 

13.2.5  apstiprināt dalībai Pasākumā tos Pretendentus, kuru piedāvājums, 

saskaņā ar Organizatora novērtējumu, atbilst visām šo noteikumu 

prasībām un, kuru piedāvājums pēc Organizatora ieskatiem padara 

daudzveidīgāku un interesantāku Pasākuma kopainu; 

13.2.6  neapstiprināt dalību Pasākumā tiem Pretendentiem, kuru produkcijas 

saturs un/vai kvalitāte komisijas novērtējuma rezultātā atzīta par 

Pasākumam neatbilstošu. Atteikuma gadījumā Organizatora lēmums 

netiek pārskatīts. 

14. Organizatora nolēmumi attiecībā uz tirdzniecības Dalībnieku atlasi un tirdzniecības 

vietu izkārtojumu ir galīgi un nav apstrīdami. Organizatoram ir tiesības pēc saviem 

ieskatiem izvietot un līdz Pasākuma sākumam mainīt Dalībnieku izkārtojumu 

tirdzniecībai paredzētajās vietās. 

15.  Nodrošinot tirdzniecības Dalībniekam tirdzniecības vietu Pasākuma teritorijā 

Organizatoram ir tiesības to ierādīt pēc saviem ieskatiem saskaņā ar konceptuāliem 

un tehniskiem nosacījumiem. 
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 16.  Apstiprinājums vai atteikums dalībai Pasākumā katram Pretendentam tiks nosūtīts 

uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi (Pretendentam pieteikumā jānorāda 

eksistējoša, aktīva e- pasta adrese) līdz 2018. gada 27.februārim.  

 

4. Dalības maksa un norēķinu kārtība 

16.  Tirdzniecības vietas – bezmaksas. 

 

5. Tirdzniecības organizēšana 

17.  Tirdzniecības vietu iekārtošana, tirdzniecība un demontāža: 
 datums no līdz 

iekārtošana 2018.gada 16.marts plkst. 15.00 plkst. 18.00 

iekārtošana 2018.gada 17.marts plkst. 06.00 plkst. 08.00 

tirdzniecība 2018.gada 17.marts plkst. 08.00 plkst. 14.00 

demontāža 2018 gada 17.marts plkst. 14.00 plkst. 17.00 

  

18.  Iebraukšana 2018.gada 16.martā no plkst. 15.00 līdz plkst. 18.00, vai 17.martā no 

plkst. 6.00 līdz 8.00. Sporta halles laukumā atradīsies Organizatora pārstāvji, kuri 

norādīs konkrēto tirdzniecības vietu. 

19.  Pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas, autotransports nekavējoties ir jānovieto, kur to 

norādīs Organizators. 

20.  Tirdzniecības vietām jābūt iekārtotām līdz 2018.gada 17.marta plkst. 8.00. 

21.  Tirdzniecības vietu demontēt kategoriski aizliegts pasākuma dienā līdz plkst. 14.00. 

 

6. Dalībnieku pienākumi un atbildība 

22.  Dalībnieks ir atbildīgs par šo noteikumu ievērošanu un kārtību savā tirdzniecības 

vietā: 

 22.1. ja pārbaudes laikā tirdzniecības vietā nav sastopama atbildīgā persona, 

tirgotais produkcijas veids un/vai saturs atšķiras no pieteikumā reģistrētā un/vai 

Dalībnieks ir patvaļīgi mainījis ierādīto tirdzniecības vietu un/vai patvaļīgi 

izvieto preci ārpus ierādītās tirdzniecības vietas, Organizatoram ir tiesības 

pieprasīt novērst pārkāpumu. 

23.  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. Organizators 

neatbild par šo prasību ievērošanu no Dalībnieka puses. 

24.  Dalībniekam pēc administrējošo un kontrolējošo dienestu pieprasījuma ir jāuzrāda 

visas nepieciešamās tirdzniecības atļaujas. 

25.  Tirdzniecības vietā katrs Dalībnieks pats ir atbildīgs par sanitāro un higiēnas prasību, 

ugunsdrošības noteikumu un darba drošības noteikumu ievērošanu. 

26.  Tirdzniecību beidzot, Dalībnieks tirdzniecības vietu atstāj tīru, atkritumus ņemot 

līdzi. Pasākuma norises vietā izvietotie atkritumu konteineri ir domāti Pasākuma 

apmeklētājiem. 
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27.  Par savas realizējamās produkcijas tirgošanas saskaņošanu ar Pārtikas un veterinārā 

dienesta attiecīgā rajona pārvaldi ir atbildīgs pats Dalībnieks. 

28.  Dalībnieks nav tiesīgs demontēt tirdzniecības vietu pirms Pasākuma beigām. 

29.  Dalībniekam, kurš izmanto tirdzniecības vietu Pasākumā, jāievēro šie noteikumi un 

citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti. 

30. Dalībniekam, kuram tiks nodrošināts elektroenerģijas pieslēgums, nepieciešams 

personiski nodrošināt elektrisko pagarinātāju ~ 35 m. 

 

7. Organizatora pienākumi un atbildība 

31.  Dalībniekiem, kuri tirgo pārtikas preces, un kuriem preču uzglabāšanas noteikumi 

tirdzniecības laikā paredz aukstumiekārtu izmantošanu, konkrētās tirdzniecības 

vietās tiks nodrošināts elektroenerģijas pieslēgums (Dalībniekiem jānodrošina 

elektriskie pagarinātāji ~ 35 m).  

32.  Organizators nodrošina Pasākuma kultūras programmu un Pasākuma servisus, t.sk. 

sabiedrisko kārtību Pasākuma laikā, sanitārtehniskos mezglus u.tml. 

33.  Ja pieteikums dalībai Pasākumā tiek atsaukts no Dalībnieka puses bez attaisnojoša 

iemesla vai Dalībnieks neierodas uz Pasākumu par to iepriekš nebrīdinot 

Organizatoru, tad Organizatoram ir tiesības izmantot pieteikto tirdzniecības vietu pēc 

saviem ieskatiem. 

34.  Organizatora kontaktpersona darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00: Ieva Erdmane, 

tālr. 27717311. 

 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētājs      L.Līdums  


