
TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI 

CĒSU SVĒTKI tirdziņam  2013. gada 27. jūlijā 

 

1. CĒSU SVĒTKU tirdziņš tiek rīkots Cēsīs, Vecpilsētas teritorijā 2013.gada 27. jūlijā no plkst. 10.00 – 

17.00. 

2. Cēsu svētku tirdziņu organizators – SIA FRESH ONE. 

3. Pieteikties un iesūtīt dokumentus dalībai tirdziņā var līdz 2013. gada  20. jūlijam pie 

tirdzniecības koordinātoriem Dainas Rozenbergas tālr. 20004625, e-pasts 

daina@balticgiftfactory.lv,  Oksanas Zariņas – Jarohovičas tālr. 20041980, e-pasts 

Oksana@balticgiftfactory.lv , aizpildot un nosūtot pieteikuma veidlapu (skatīt pielikumu Nr. 1), 

pievienojot reģistrācijas apliecības kopiju, PVD atļaujas kopiju, alkohola un tabakas tirdzniecības 

atļauju kopija. 

4. Organizētā tirdzniecība notiks Pils ielā, Torņa ielā, Rožu laukumā, Pils laukumā. 

5. Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kas atbilst sekojošiem kritērijiem: 

 Amatnieki, amatu pratēji 

 Tautas lietišķās mākslas studijas 

 Mākslinieki/ individuālie meistari 

 Ekoloģiski tīru un Latvijā audzētu pārtikas produktu ražotāji 

 Našķu , saldumu tirgotāji 

 Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji   

6. Tirgotājiem ir jāievēro mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši 

normatīvie akti, kā arī atsevišķu  preču aprites, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai 

reklāmēšanas īpaša kārtība, kas noteikta normatīvajos aktos un visi Cēsu novada domes saistošie 

noteikumi. 

7. Katrs Gadatirgus dalībnieks pats atbild par LR normative aktu ievērošanu, kā arī pakļaušanos 

Valsts Ieņēmumu Dienesta, Pārtikas un Veterinārā Dienesta un citu institūciju pārbaudēm. 

8. Pēc saņemtajiem pieteikumiem tiek veikta vietu rezervēšana. Pēc tam par savu dalību gadatirgū 

ir jāprecizē ar tirgus organizatoru, kā arī informācija tiks nosūtīta katram pieteikuma 

pieteicējam. 

9. Tirgošanās vietu ierādīšana tiek uzsākta  2013. gada 27. jūlijā no plkst. 8.00.  

10. Maksa par vietas iekasēšanu veic 2013. gada 27. jūlijā no plkst. 8.00 tirdziņam sākoties 

konkrētajā tirdzniecības vietā. 

11. Apmaksa par piedalīšanos gadatirgū: 

 Cēsu novadā reģistrētiem amatniekiem un māksliniekiem  – dalība ir bez maksas; 

 Cēsu novada reģistrētiem ēdināšānas pakalpojumu sniedzējiem (t.sk. alus tirdzniecība)  – 20 

Ls par vienu tirdzniecības vietu; 

 Dalības maksa par 1 m (tekošu metru) – amatnieku preces, Latvijā rūpnieciski ražota prece – 

3.00 Ls; 

 Dalības maksa par 1 m  (tekošu metru) – pārtikas preces – 3.00 Ls; 
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 Dalības maksa par 1 m (tekošu metru) – reklāmas kampaņas, akcijas – 25.00 Ls; 

 Dalības maksa par 1 m (tekošu metru) – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem 

(t.sk. alus tirdzniecība)  - 10.00 Ls. 

 

12. Ierobežojumi tirgotājiem: 

 Ja rezervētā tirdzniecības vieta netiek aizņemta līdz plkst. 9.30, tās rezervācija tiek atcelta. 

 Pēc tirdzniecības vietu iekārtošanas tirgotāja autotransports jānovieto stāvlaukumos ārpus 

tirdzniecības teritorijas. 

 Tirdzniecības vietām ir jābūt iekārtotam līdz plkst. 10.00. 

 Aizliegta patvaļīga tirdzniecības vietas iezīmēšana. 

 Sava tirdzniecības vieta ir jānoformē ziedu tematikai, vēlams piedalīties ar gaišām nojumēm. 

13. Tirgotājs ir atbildīgs par ugunsdrošības noteikumu, darba drošības noteikumu un sanitāro 

prasību ievērošanu tirdziecības laikā savā tirdzniecības vietā. 

14. Organizatora kontakpersona: Oksana Zariņa –Jarohoviča, tālr. 20041980, 

Oksana@balticgiftfactory.lv, Daina Rozenberga, tālr. 20004625, daina@balticgiftfactory.lv 
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