
1 

 

 

 
 

Apstiprināts  

ar Siguldas novada Domes  

 2015. gada 17. februāra rīkojumu Nr.1.5.-7./ 27 

 

 

NOTEIKUMI 

 par dalības nodrošināšanu un tirdzniecības norisi 

PASĀKUMA „STĀDU PARĀDE” AMATNIEKU GADATIRGŪ 

2015. gada 1. un 2. maijā 

 Siguldas Svētku laukumā  

 
1. Vispārīgie noteikumi 

1.Pasākuma „Stādu Parāde” Amatnieku gadatirgus (turpmāk – Pasākums) ir gadatirgus, kuru 

organizē Siguldas novada pašvaldības iestādes Kultūras pārvalde struktūrvienība Kultūras 

centrs (turpmāk – Organizators) tradicionālā pasākuma Stādu parāde laikā.  

2.Pasākuma koncepcija ir sekmēt saimniecisko darbību un popularizēt: 

2.1. individuālos latviešu tradicionālās un mūsdienu lietišķās mākslas dekoratīvo un 

ikdienā lietojamo priekšmetu izgatavotājus, kuri izstrādājumus gatavo pašrocīgi, 

izmantojot idejas, kas gūtas no latviešu tautas arheoloģiskā un etnogrāfiskā mantojuma; 

2.2. Latvijas lauku saimniecības, kuras audzē lauksaimniecības produkciju, un individuālos 

pārtikas produktu ražotājus.  

3.Pasākuma norises laiks un vieta – 2015. gada 1. un 2. maijs, Siguldas svētku laukums.  

4.Tirdzniecības pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas ir iesniegusi pieteikumu 

tirdzniecībai Pasākumā (turpmāk – Pretendents). 

5.Tirdzniecības dalībnieks ir fiziska vai juridiska persona, kuru Organizators ir apstiprinājis 

dalībai Pasākumā (turpmāk – Dalībnieks). 

6.Tirdzniecības vietas, kuru izmērs ir no 3–4 metriem, tiks izvietotas Siguldā, Svētku laukumā 

saskaņā ar tirdzniecības vietu izvietojuma plānu. Tirdzniecības vietām tiks piešķirti kārtas 

numuri. 

7.Pasākumā ir paredzēts atļaut izvietot 100 tirdzniecības vietas. 

 

2. Prasības Pretendentiem 

8.Dalību pasākumā var pieteikt pretendenti, kuri tirgo tikai Latvijā audzētu produkciju, 

izgatavotu preci. 

9.Dalību Pasākumā var pieteikt Pretendenti, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji: 

9.1.amatu meistari ar šādiem amatniecības izstrādājumiem:  

9.1.1. keramikas un stikla izstrādājumi; 

9.1.2. pinumi; 

9.1.3. metālkalumi; 

9.1.4. ādas apstrādes priekšmeti/ izstrādājumi; 

9.1.5. kokapstrādes priekšmeti/ koka izstrādājumi; 

9.1.6. etnogrāfiskas un mūsdienīgas rotas; 
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9.1.7. austi tekstila izstrādājumi; 

9.1.8. individuāli ražoti adījumi, tamborējumi, filcējumi; 

9.1.9. individuāli ražoti tekstila izstrādājumi – šuvumi, izšuvumi, batikas; 

9.1.10. izejmateriāli – lini, vilnas dzija; 

9.1.11. citi amatniecības produkti, kas atbilst tirgus koncepcijai. 

9.2.Latvijas lauku saimniecībās audzētas lauksaimniecības produkcijas individuālie ražotāji 

un individuālie pārtikas produktu ražotāji ar šādu produkciju:  

9.2.1. dārzeņi, augļi, ogas; 

9.2.2. augļu, ogu, dārzeņu pārstrādes produkti (sukādes, sīrupi, ievārījumi u.c.); 

9.2.3. piena produkti un izstrādājumi; 

9.2.4. maize un konditorejas preces; 

9.2.5. gaļas un zivju pārstrādes produkti; 

9.2.6. biškopības produkti; 

9.2.7. piparkūkas; 

9.2.8. mājas vīns un citi dzērieni. 

9.2.9. citi lauksaimniecības produkti vai izstrādājumi, kas atbilst tirgus 

koncepcijai. 

9.3. Individuālie ražotāji, kas ražo dabisko kosmētiku un pirtslietas (ķermeņa kopšanas 

līdzekļus, pirts piederumus). 

10. Dalībai Pasākumā netiks izskatīti šādi tirdzniecības piedāvājumi:  

10.1. sabiedriskā ēdināšana; 

10.2. popkorna, cukurvates, kartupeļu čipšu un virpuļu tirdzniecība; 

10.3. audio un video ierakstu tirdzniecība; 

10.4. uztura bagātinātāju tirdzniecība; 

10.5. rūpnieciski vairumā ražotu preču tirdzniecība.  

 

3. Pretendentu pieteikšanās un vērtēšanas kārtība 

11.  Pieteikties dalībai Pasākumā var tikai elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu 

(tirdzniecības Noteikumu pielikums Nr.1) un no 2015. gada 18. februāra plkst. 09.00 līdz 

14. aprīlim plkst.12.00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: hedviga.rutka@sigulda.lv. 

12. Pirms vai pēc noteiktā termiņa un/vai uz citu e-pasta adresi iesūtīti Pretendentu pieteikumi 

netiks izskatīti. 

13. Pieteikuma veidlapā jāuzrāda detalizēts šim Pasākumam paredzētais produkcijas sortiments, 

uzskaitot visu sortimentā iekļauto preču grupas un nosaukumus. 

14. Viens Pretendents var pieteikties tikai uz 1 (vienu) tirdzniecības vietu. 

15. Apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu tiks nosūtīts uz to e-pasta adresi, no kuras 

Pretendents iesūtījis pieteikuma veidlapu. 

16. Iesniegto dokumentu vērtēšanu un Tirdzniecības dalībnieku atlasi veic ar Siguldas novada 

Domes izpilddirektores rīkojumu apstiprināta komisija (turpmāk – Komisija). 

17. Komisija izvērtēs Pretendentu tirdzniecības pieteikumos norādītās produkcijas atbilstību šo 

Noteikumu prasībām, izcelsmi, saturu, kvalitāti un Pretendenta uzticamību, ņemot vērā 

sadarbību iepriekšējos Organizatora rīkotajos Pasākumos. 

18. Komisija: 

18.1. pieņem vērtēšanai tikai tos Pieteikumus, kas ir aizpildīti atbilstoši Noteikumu 

prasībām; 

18.2. izvērtē katra Pretendenta pieteikumā norādītās produkcijas saturu, ja nepieciešams, 

pieprasa Pretendentam papildus informāciju par produkciju – paplašinātu aprakstu 

un produkcijas fotogrāfijas; 

18.3. apstiprina dalībai Pasākumā tos Pretendentus, kuru piedāvājums saskaņā ar 

Komisijas novērtējumu atbilst visām šo Noteikumu prasībām, un kuru piedāvājums 

pēc Organizatora ieskatiem padara daudzveidīgāku un interesantāku Pasākuma 

kopainu; 
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18.4. neapstiprina dalībai Pasākumā tos Pretendentus, kuru produkcijas saturs un/vai 

kvalitāte Komisijas novērtējuma rezultātā atzīta par Pasākumam neatbilstošu. 

19. Katram Pretendentam tiks nosūtīts uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi 

apstiprinājums vai atteikums dalībai Pasākumā (Pretendentam pieteikumā jānorāda 

eksistējoša, aktīva e-pasta adrese) līdz 2015. gada 17. aprīļa plkst. 18.00.  

20. Pretendents kļūst par Dalībnieku brīdī, kad ir saņēmis apstiprinājumu par dalību Pasākumā. 

21. Komisijas lēmumi attiecībā uz tirdzniecības Dalībnieku atlasi nav apstrīdami. 

22. Organizatoram ir tiesības pēc saviem ieskatiem izvietot un līdz Pasākuma sākumam mainīt 

Dalībnieku izkārtojumu tirdzniecībai paredzētajās vietās. 

 

4. Tirdzniecības nodeva un norēķinu kārtība 

 

23. Dalībnieks saskaņā ar 2012. gada 20.jūnija Siguldas novada pašvaldības saistošajiem 

noteikumiem  Nr.12 „Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā” 

atkarībā no produkcijas veida veic tirdzniecības nodevas maksājumu:  

 

N.p.k. Produkcijas veids Nodeva par vienu 

dienu, EUR 

1.  Pašražotas pārtikas preces (augļu, ogu, dārzeņu pārstrādes 

produkti, maize, siers, gaļas un zivju pārstrādes produkti, 

biškopības produkti, piparkūkas)  

7,11 

2.  Pašu audzēti augļi, dārzeņi, ogas 3,56 

3.  Bezalkoholiskie dzērieni un saldējums  7,11 

4.  Mākslas priekšmeti, lietišķās mākslas izstrādājumi un 

daiļamatniecības izstrādājumi (keramika, stikla apstrāde, 

pinumi, metālkalumi, ādas apstrāde, kokapstrāde, 

etnogrāfiskas un mūsdienīgas rotas, austi tekstila 

izstrādājumi, adījumi, tamborējumi, šuvumi, izšuvumi, 

filcējumi, batikas, lins, vilnas dzija) 

4,98 

5.  Pašu ražoti alkoholiskie dzērieni  14,23 

 

24. Visi Dalībnieki, kuri saņēmuši apstiprinājumu dalībai Pasākumā, nodevas maksājumu var 

veikt: 

24.1. izmantojot bankas starpniecību, saskaņā ar Organizatora izrakstīto rēķinu, 

iemaksājot dalības maksu rēķinā norādītajā kontā ar norādi „tirdzniecības nodeva 

dalībai Stādu parādes amatnieku tirgū”. Finanšu līdzekļiem Organizatora 

norādītajā kontā ir jābūt ieskaitītiem līdz 2014. gada 24. aprīlim. Bankas 

apstiprināts maksājuma uzdevums jāuzrāda Pasākuma laikā 1. maijā no plkst. 

8.00 līdz 10.00;  

24.2. Pasākuma laikā – 1. maijā no plkst. 8.00 līdz 10.00, veicot skaidras naudas 

samaksu Organizatoram, pretī saņemot stingrās uzskaites kvīti. 

25. Gadījumā, ja dalībnieks neveic nodevas maksājumu, viņa dalība Pasākumā tiek anulēta. 

26. Veicot maksājumu, Dalībnieks vai tā pilnvarotā persona apliecina, ka piekrīt visiem 

Noteikumu nosacījumiem. 

 

6. Tirdzniecības organizēšana un kārtība 

27. Tirdzniecības vietu iekārtošana, tirdzniecība un demontāža: 

 datums no līdz 

iekārtošana 2015. gada 1. maijs plkst.06.00 plkst.08.30 

demontāža 2015. gada 2. maijs plkst.17.00 plkst.20.00 

tirdzniecība 2015. gada 1.–2. maijs  plkst.09.00 plkst.17.00 
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28. Iebraukšana Pasākuma norises vietā Siguldā, Svētku laukumā notiek pa Leona Paegles ielu 

2015. gada 1. maijā no plkst. 06.00 līdz plkst. 08.30. Šajā laikā Svētku laukumā atradīsies 

Organizatora pārstāvji, kuri norādīs konkrēto tirdzniecības vietu. 

29. Pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas, Dalībniekam nekavējoties, vai ne vēlāk, kā līdz 

2015. gada 1. maija plkst.08.30 ir jāatbrīvo no autotransporta Svētku laukums. Automašīnu 

var novietot jebkurā autostāvvietā Siguldā.   

30. Papildus preču pievešana ar autotransportu notiek 2. maijā no plkst. 06.00 līdz plkst. 08.30. 

 

7. Dalībnieku pienākumi un atbildība 

31. Dalībnieks ir atbildīgs par šo Noteikumu ievērošanu un kārtību savā tirdzniecības vietā. 

32. 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. 

33. Ja pārkāpums netiek novērsts, vai tiek izdarīts atkārtoti, Organizatoram ir tiesības 

vienpusēji sastādīt pārkāpuma konstatācijas aktu, pārtraukt Dalībnieka dalību Pasākumā 

pirms tā beigām, un nākamajos rīkotajos pasākumos atteikt dalību Dalībniekam. 

34. Dalībnieks iekārto tirdzniecības vietu atbilstoši tirgotajai preču grupai, uzstādot galdu, 

nojumi vai citu aprīkojumu. Sava tirdzniecības vieta ir jānoformē atbilstoši gadatirgus 

koncepcijai. Ja tirdzniecības vietas pārsegšanai tiek izmantots Dalībnieka materiāls 

(piemēram, telts vai nojume), tad tam ir jābūt baltā vai zaļā krāsā.  

35. Dalībniekam, kurš izmanto tirdzniecības vietu Pasākumā, jāievēro šie Noteikumi un 

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 neievērošanu no Dalībnieka 

puses. 

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

ugunsdrošības noteikumu un darba drošības noteikumu ievērošanu. 

37. Tirdzniecību beidzot, Dalībnieks tirdzniecības vietu atstāj tīru, atkritumus novietojot 

atkritumu konteineros Pasākumu norises vietā vai ņemot līdz.  

38. Dalībnieki ir atbildīgi par nepieciešamo licenču (speciālās atļaujas) uzrādīšanu 

Organizatoram ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, licence tirdzniecības veikšanai ir 

nepieciešama.  

39. Dalībnieks nav tiesīgs izvietot reklāmu un izplatīt reklāmas materiālus bez saskaņošanas ar 

Organizatoru. 

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

 

8. Organizatora pienākumi un atbildība 

41. Dalībniekiem, kuri tirgo pārtikas preces un kuru preču uzglabāšanas noteikumi 

tirdzniecības laikā paredz aukstumiekārtu izmantošanu, konkrētās tirdzniecības vietās tiks 

nodrošināts elektroenerģijas pieslēgums (Dalībniekiem pašiem jānodrošina pagarinātāji ~ 

25 m).  

42. Organizators nodrošina Pasākuma kultūras programmu un Pasākuma servisus t.sk. 

sabiedrisko kārtību Pasākuma laikā, sanitārtehniskos mezglus, apsardzi un tml. 

43. Ja pieteikums dalībai Pasākumā tiek atsaukts no Dalībnieka puses vai Dalībnieks neierodas 

uz Pasākumu, par to iepriekš nebrīdinot Organizatoru, tad Organizatoram ir tiesības 

izmantot pieteikto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem, kā arī Organizators neatmaksā 

Dalībniekam samaksāto tirdzniecības nodevu. 

44. Organizatora kontaktpersona: Dace Pleša, tālr. 29548365, e-pasts: dace.plesa@sigulda.lv 
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