
 

 

Apstiprinu: _________ /K. Vīndedze 

2019. gada 30. aprīlī 

Saldus novada p/a “Saldus Tūrisma informācijas,  

kultūras un sporta centrs” direktore 

 

 

Saldus novada svētku tirgus nolikums 

2019. gada 1. jūnijs, Saldus 

 

SALDUS NOVADA SVĒTKU TIRGUS NORISE: 

1. Saldus novada svētku tirgus (turpmāk - Tirgus) norises laiks - 2019. gada 1. jūnijs no 

plkst. 9.00 līdz 16.00; 

2. Saldus novada svētku tirgus rīkotājs – Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” (turpmāk 

– Rīkotājs); 

3. Tirgus norises vieta – O. Kalpaka laukums, Saldus pilsēta; 

4. Tirgus dalībnieka pieteiktā viena tirdzniecības vieta tiek piešķirta un ierādīta 

dalībniekam, kurš Tirgus laikā veiks amatniecības vai pašizgatavotu izstrādājumu, 

pašaudzētas pārtikas izstrādājumu tirdzniecību un/vai amatniecības prasmju 

demonstrējumus. 

 

PIETEIKŠANĀS: 

1. Lai kļūtu par Tirgus dalībnieku (turpmāk – Dalībnieks), jāaizpilda pieteikuma anketa, kas 

pieejama interneta vietnē www.saldus.lv vai Saldus tūrisma informācijas centrā, 

Striķu ielā 3; 

2. Pieteikšanās notiek līdz 2019. gada 17. maijam, sūtot pieteikuma anketu uz e-pastu 

maija.rjabova@saldus.lv vai nododot personīgi Saldus tūrisma informācijas centrā, 

Stiķu ielā 3, Saldū; 

3. Atkarībā no piedāvātā sortimenta, rīkotāji patur tiesības izvērtēt un akceptēt amatnieka 

līdzdalību Tirgus norisē; 

4. Pēc pieteikumu apkopošanas rīkotāji par savu lēmumu informē Dalībnieku piecu darba 

dienu laikā. 

 

 

 



 

 

PAŠVALDĪBAS NODEVA: 

1. Pamatojoties uz nolikumu, pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās (izņemot 

Kalnsētas parka estrādi) Saldus novada svētku laikā tiek noteikta:   

1.1. par vienu tirdzniecības vietu: 7 euro dienā;  

1.2. par vienu tirdzniecību vietu sabiedriskai ēdināšanai un ar alkoholiskajiem 

dzērieniem 35 euro dienā.  

2. Pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem nr. 2, nodeva par tirdzniecību Saldus novada 

svētku laikā Kalnsētas parka estrādē tiek noteikta: 

2.1. par rūpniecības un pārtikas preču tirdzniecības vietu bez alkohola: 35 euro 

dienā; 

2.2. par saldējuma, popkorna, cukura vates, piparkūku, balonu tirdzniecības vietu 

21 euro dienā; 

2.3. par tirdzniecības vietu ar alkoholisko dzērienu realizāciju: 100 euro dienā; 

3. Maksu pēc Rīkotāju apstiprinājuma un rēķina saņemšanas līdz 2019. gada 24. maijam ir 

iespēja veikt ar pārskaitījumu, maksājot Saldus novada pašvaldības aģentūrai “Saldus 

Tūrisma informācijas, kultūras un sporta centrs” (Reģ. Nr. LV90002396732) vai veicot 

maksājumu skaidrā naudā 2019. gada 1. jūnijā.  

Pārskaitījumu var veikt uz “Saldus TIKS centrs” norēķinu kontu: LV08 UNLA 

0050 0151 1466 5, AS SEB banka. Veicot pārskaitījumu, maksājuma mērķa sadaļā 

jānorāda: Dalībnieka vārds, uzvārds un personas kods vai uzņēmuma nosaukums un 

reģistrācijas numurs, dalības maksa dalībai „Saldus novada svētku tirgus”. 

4. Rīkotāji patur tiesības anulēt Dalībnieka pieteikumu Tirgus līdzdalībai, ja pašvaldības 

nodeva nav saņemta norādītajos datumos. 

 

DALĪBNIEKU PIEDĀVĀTIE IZSTRĀDĀJUMI UN AMATU DEMONSTRĒJUMI: 

1. Rīkotāji aicina pieteikties amatniekus, kuri strādā ar dažādām metodēm un materiāliem; 

2. Izstrādājumi ir pašu amatnieku darināti;  

3. Izstrādājumi ir kvalitatīvi; 

4. Izstrādājumi nav rūpnieciski ražoti. 

 

TIRDZNIECĪBAS VIETA: 

1. Tirdzniecības vietu iekārtošana notiek 1. jūnijā no plkst. 7.00 līdz 9.00; 

2. Rīkotājs katram Dalībniekam pasākuma norises dienā ierāda tirdzniecības vietu, atbilstoši 

pieteikumā norādītajam tirdzniecības vietas izmēram;  

3. Dalībnieks pats nodrošina savai tirdzniecības vietai nepieciešamo aprīkojumu, iekārto 

tirdzniecības vietu; 

4. Dalībniekam nav atļauts patvaļīgi iezīmēt vai aizņemt tirdzniecības vietu. 



 

 

 

NOTEIKUMI DALĪBNIEKIEM: 

1. Iebraucot Lielajā ielā, Saldū, Rīkotājs ierāda tirdzniecības vietu; 

2. Pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas Dalībnieka autotransports jānovieto ārpus O. 

Kalpaka laukuma; 

3. Rīkotāji patur tiesības anulēt pieteikumu Tirgum, ja Dalībnieks nav ieradies un/vai 

reģistrējies Tirgus norises vietā līdz plkst. 9.00; 

4. Dalībnieks ir atbildīgs par pieteikumā norādīto datu patiesumu; 

5. Dalībniekam nav tiesību pasākuma norises dienā tirgot un piedāvāt produkciju, kas 

neatbilst šajā nolikumā atrunātajiem noteikumiem; 

6. Saskaņā ar Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas 

kārtību” 4. punktu, tirgotājs nodrošina, lai tirdzniecības vietā atrodas visi dokumenti, 

atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām; 

7. Dalībnieks ir atbildīgs par ugunsdrošības noteikumu, darba drošības noteikumu un 

sanitāro prasību ievērošanu tirdzniecības laikā savā tirdzniecības vietā; 

8. Dalībniekam ir pienākums ar cieņu izturēties pret citiem Dalībniekiem un Tirgus 

apmeklētājiem. Dalībniekam ir aizliegts traucēt vai kā citādi ietekmēt citu Dalībnieku 

tirgošanos pasākuma laikā; 

9. Dalībnieks, ierodoties un reģistrējoties pasākuma norises dienā, saņem rēķina oriģinālu 

par dalības maksu pasākumā, ja pieteikumā ir norādījis, ka tas ir nepieciešams. 

 

6. RĪKOTĀJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS: 

1. Rīkotāji nodrošina tirdzniecības atļaujas sagatavošanu apstiprinātajam Tirgus 

dalībniekam pasākuma norises dienā; 

2. Rīkotāji nosaka dalībnieka tirdzniecības vietu un nodrošina elektrības padevi saskaņā ar 

dalībnieka pieteikumā norādīto informāciju; 

3. Rīkotāji nenodrošina tirdzniecībai nepieciešamo aprīkojumu; 

4. Rīkotāji patur tiesības anulēt dalībnieka dalību pasākuma norises laikā, ja tiek konstatēti 

noteikumu pārkāpumi; 

5. Rīkotāji nepieciešamības gadījumā var mainīt dalībnieka atrašanās vietu Tirgus norises 

vietā; 

6. Rīkotāji neatbild par dalībnieka preču un mantu drošību Tirgu norises laikā; 

7. Rīkotājs nodrošina vispārējo kārtību pasākuma norises laikā; 

8. Rīkotājs neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, Dalībnieku vai 

apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem; 

9. Rīkotāji ir tiesīgi pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies Dalībnieka vainas dēļ; 

 



 

 

10. Rīkotāji ir tiesīgi aizliegt nesaskaņotu reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu, kā arī visa 

veida reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu gadījumos, ja tās saturs ir pretrunā ar 

normatīvajiem aktiem un/vai Tirgus koncepciju. 

 


