
Rīkojums Nr. 3.1-2_000j_130_18_1 

Apstiprināts 2018. gada 27. februārī 

 

NOLIKUMS DALĪBAI TIRDZNIECĪBĀ 

LVM Kalsnavas arborētumā 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Amatnieku, mājražotāju produkcijas un stādu tirgus (turpmāk tekstā – Pasākums) tiek 

organizēts Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētuma (turpmāk tekstā – Rīkotājs) 

pasākuma “Peoniju svētki” ietvaros.  

2. Pasākums notiek katra gada trešajā jūnija svētdienā, līdztekus kultūras programmai 

noris stādu, amatnieku un mājražotāju  produkcijas tirdzniecība. 

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

dalībai Pasākumā (turpmāk – Pretendents).  

4. Tirdzniecības dalībnieks ir fiziska vai juridiska persona, kuru Rīkotājs ir apstiprinājis 

dalībai Pasākumā (turpmāk – Dalībnieks).  

5. Atbildīgā persona par tirdzniecības organizāciju un tirgus laukuma darbību ir Pasākuma 

Rīkotāja vadītāja norīkotās personas (e – pasts: arboretums@lvm.lv, mob. tālrunis – 

27841099 vai 29326912).  

 

 

2. Prasības Pretendentiem 

 

6. Par Pasākuma Pretendentu var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kura reģistrējusies 

kā saimnieciskās darbības veicēji:  

• amatu meistari, kuri pašrocīgi gatavo dekoratīvus un ikdienā lietojamus priekšmetus 

– keramika, stikla apstrāde, pinumi, metālkalumi, ādas apstrāde, kokapstrāde, 

etnogrāfiskas un mūsdienīgas rotas, austi tekstila izstrādājumi, adījumi, tamborējumi, 

šuvumi, izšuvumi, filcējumi, batikas, individuāli ražoti tekstila izstrādājumu 

izejmateriāli – lins, vilnas dzija;  

• lauksaimniecības produkcijas, augļu, ogu, dārzeņu pārstrādes produktu (sukādes, 

sīrupi, ievārījumi u.c.), piena, gaļas, maizes, zivju un to pārstrādes produktu, 

biškopības produktu un piparkūku individuālos ražotājus, un dabiskās kosmētikas, 

pirts lietu (ķermeņa kopšanas līdzekļi, pirts piederumi) individuālie ražotāji;  

• stādu tirgotāji - stādu audzētāji ar Latvijā audzētu stādu sortimentu; 

• pārējie tirgotāji, kuru piedāvātā produkcija atbilst Pasākuma būtībai.  

 

 

3. Pretendentu pieteikšanās kārtība un vērtēšanas kritēriji 

 

7. Pieteikties dalībai Pasākumā var elektroniski, iepazīstoties ar Pasākuma nolikumu 

dalībai tirdzniecībā, kā arī aizpildot pieteikuma anketu (1. pielikums).  

8. Pretendentu pieteikšanās norit līdz esošā gada 5. maijam (ieskaitot), nosūtot aizpildītu 

anketu uz e – pastu arboretums@lvm.lv.  

9. Rīkotājam ir tiesības:  

• pieņemt vērtēšanai tos pieteikumus, kas ir aizpildīti atbilstoši prasībām, pilnībā un 

precīzi;  

• izvērtēt katra Pretendenta pieteikumā norādītās produkcijas saturu, pieprasot 

Pretendentam papildu aprakstu un produkcijas fotogrāfijas;  
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• apstiprināt dalībai Pasākumā tos Pretendentus, kuru piedāvājums saskaņā ar 

novērtējumu atbilst visām šo Noteikumu prasībām, un, kuru piedāvājums pēc 

Rīkotāja ieskatiem padara daudzveidīgāku Pasākuma kopainu;  

• neapstiprināt dalību Pasākumā tiem Pretendentiem, kuru produkcijas saturs un/vai 

kvalitāte novērtējuma rezultātā atzīta par Pasākuma būtībai neatbilstošu.  

10. Rīkotājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izvietot un līdz Pasākuma sākumam mainīt 

Dalībnieku izkārtojumu tirdzniecībai paredzētajās vietās.  

11. Rīkotājs informēs pieteikuma iesniedzējus par reģistrācijas atteikumu, bet Rīkotājam 

nav jāpamato atteikums.  

12. Rīkotājs patur tiesības reģistrēt papildus dalībniekus bez atlases arī pēc 5. maija, ja tiek 

saņemts pieteikums no dalībnieka, kura produkcija ir nepieciešama gadatirgus 

piedāvājuma dažādībai. 

 

 

4. Dalības maksa un norēķinu kārtība 

 

13. Pasākumā tiesīgi piedalīties tikai tie Pretendenti, kuri reģistrēti pie Rīkotāja par 

Pasākuma Dalībnieku.  

14. Kā apstiprinājumu par dalību tirgū, Dalībnieks divu nedēļu laikā saņems tirdzniecības 

vietas nomas līgumu (parakstīts no Rīkotāju puses) pieteikumā norādītajā e – pastā; 

tirdzniecības vieta tiek rezervēta līdz saņemta maksa par dalību Pasākumā, bet ne ilgāk 

kā uz 10 (desmit) dienām pēc līguma nosūtīšanas uz e – pasta adresi. 

15. Ja dalībnieks nav veicis apmaksu noteiktajā termiņā, tirdzniecības vietas rezervācija tiek 

atcelta.  

16. Visi Dalībnieki, kuri saņēmuši apstiprinājumu dalībai Pasākumā, maksājums veic 

avansā tikai ar pārskaitījumu, mērķī norādot LĪGUMA NR., PASĀKUMA DATUMU 

UN SUMMU: AS “Latvijas valsts meži” LVM Sēklas un stādi, Reģ. Nr. 40003466281, 

PVN reģ. Nr. LV40003466281, AS “SEB banka”, kods: UNLALV2X, EUR konts: 

LV10 UNLA 0003 0304 6754 4. 

17. Pasākuma Rīkotājs ir noteicis tirdzniecības vietas nomas maksas cenrādi: 

1. tabula 

Tirdzniecības vietas nomas maksa 

Vieta, m Cena bez PVN, EUR Cena ar PVN, EUR Elektrība 

1x1 12.39 15.00 

+ 2.00 EUR 

1x2 16.52 20.00 

2x2 20.66 25.00 

2x3 24.79 30.00 

3x3 28.92 35.00 

4 m un vairāk 33.05 40.00 

 

18. Pēc maksājuma informācijas saņemšanas uz pieteikumā norādīto e – pasta adresi 

Dalībnieks saņems apstiprinājumu tirgošanās atļaujai un informāciju par kārtību 

Pasākuma norises laikā.  

19. Ja tirgotājs kāda iemesla dēļ nevar ierasties uz pasākumu, par to ir jāinformē pasākuma 

Rīkotājs vismaz 3 dienas iepriekš. Ja dalībnieks atsauc savu pieteikumu pēc rēķina 

apmaksas, nauda netiek atmaksāta.  

 
 

 

 



5. Tirdzniecības vietu iekārtošana un tās noteikumi 
 

20. Ierodoties Pasākuma norises vietā Dalībnieks reģistrējas, saņemot: 

• Pasākuma aproces; 

• automašīnas caurlaidi, ja tāda nepieciešama; 

• sauso atkritumu maisu; 

• nomas līguma oriģinālu.  

21. Iebraukšana teritorijā tirdzniecības vietas iekārtošanai no plkst. 08.00 līdz plkst. 10.30. 

22. Transporta kustība Pasākuma norises teritorijā tiek pārtraukta no plkst. 10.45.  

23. Tirdzniecība no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00. 

24. Tirdzniecības vietas atstāšana no plkst. 17.00, pirms norādītā laika ar transporta līdzekli 

Pasākuma norises teritorijā iebraukt aizliegts.  

25. Tirdzniecības laikā aizliegta papildu produkcijas piegāde izmantojot autotransportu. Ja 

tirdzniecība noris no transporta līdzekļa, dalībniekam pieteikuma anketā ir jānorāda 

transportlīdzekļa reģistrācijas numurus caurlaides sagatavošanai. Caurlaidi dalībnieks 

saņems reģistrējoties.  

26. Transportlīdzekļu, izņemot tos, kuriem piešķirtas iebraukšanas caurlaides, atstāšana 

pasākuma teritorijā aizliegta.  

27. Tirdzniecības vietas plānotas un ierādītas saskaņā ar Rīkotāja izveidotu tirdzniecības 

vietu plānu, tirdzniecības vietām piešķirti kārtas numuri. Pēc reģistrēšanās Rīkotājs 

ierādīs tirgošanās vietu – pašdarbība aizliegta. 

28. Pasākuma laikā izsniegtajai aprocei ir obligāti jābūt ap roku. Dalībnieks, kurš atradīsies 

Pasākuma teritorijā bez aproces, tiks aicināts iegādāties pasākuma biļeti vai lūgts 

pamest pasākuma teritoriju.  

29. Ja Dalībnieks neierodas (nepiereģistrējas pie vietu ierādītāja) uz Pasākumu līdz plkst. 

10.30, tad rezervētā vieta tiek anulēta un dalības maksa netiek atmaksāta. 

 

 

6.  Dalībnieku pienākumi un atbildība 
 

30. Dalībniekam, kurš izmanto tirdzniecības vietu Pasākumā, jāievēro nolikumā minētie 

noteikumi. Dalībnieka pieteikums dalībai ir apliecinājums tam, ka ar minētajiem 

noteikumiem ir iepazinies.  

31. 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.  

32. Dalībnieks ir atbildīgs par tirdzniecības vietas iekārtošanu, izvietoto materiālu 

nostiprināšanu, uzturēšanu tirdzniecības laikā, kā arī tās sakārtošanu un radīto sadzīves 

atkritumu novākšanu pēc tirdzniecības laika beigām. 

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

ugunsdrošības noteikumu un darba drošības noteikumu ievērošanu.  

34. Dalībnieki ierādītajā tirdzniecības vietā realizē tikai sev piederošu un kvalitatīvu 

produkciju, atbilstoši pieteikuma anketā norādītājai informācijai. 

35. Dalībnieks nedrīkst nodot savu tirdzniecības vietu trešajai personai. 

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

ar Rīkotāju ārpus savas tirdzniecības vietas.  

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

38. Izsniegtās automašīnas caurlaides jānovieto aiz automašīnas priekšējā vējstikla citiem 

labi redzamā vietā. 
 

 



7. Rīkotāja pienākumi un atbildība 

 
39. Rīkotājs nodrošina Dalībniekam tirdzniecības vietu pieteikumā minētās produkcijas 

realizācijai.  

40. Rīkotājs nodrošina Dalībnieku ar transporta caurlaidēm preču un/vai tirdzniecības 

iekārtu piegādei Pasākuma iekārtošanas un demontāžas laikā.  

41. Rīkotājam ir tiesības neierādīt vietu un neļaut izvietot savus izstrādājumus Dalībniekam, 

kurš nav nomaksājis dalības maksu vai ieradies ar nokavēšanos un tādējādi traucējot 

apmeklētāju plūsmai. Samaksātā dalības maksa šādos gadījumos netiek atmaksāta. 

42. Rīkotājs nodrošina vispārējo kārtību pasākuma laikā, taču neuzņemas atbildību par 

zaudējumiem, kas radušies kāda apmeklētāja vai nepārvaramas varas dēļ.  

43. Dalībnieks, kurš tirgo pārtikas preces, kuru uzglabāšanas noteikumi tirdzniecības laikā 

paredz aukstuma iekārtu izmantošanu, attiecīgajā tirdzniecības zonējumā tirdzniecības 

vietās tiks nodrošināts elektroenerģijas pieslēgums. Dalībnieks nodrošina pagarinātājus.  

44. Dalībnieks ir atbildīgs par savu preču atstāšanu bez uzraudzības. Rīkotājs nenes 

atbildību par atstāto preču drošību, ja vien rīkotājs nav uzņēmies šādas abpusēji 

parakstītas saistības.  

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

neierodas uz Pasākumu, tad Rīkotājam ir tiesības izmantot pieteikto tirdzniecības vietu 

pēc saviem ieskatiem, kā arī Rīkotājs neatmaksā Dalībniekam samaksāto līdzdalības 

maksājumu.  

46. Rīkotājs nenes atbildu gadījumā, ja Dalībnieka piedāvātā produkcija vai pārdošanas 

veids neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.  

47. Pasākuma laikā Dalībnieks un Rīkotājs ievēro visus ētikas un pieklājības normas, kā arī 

spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus.  

 

 

AS “Latvijas valsts meži” 

2018. gada 27. februāris LVM Sēklas un stādi 

direktors 

G. Grandāns 

 


