
RUDENS GADATIRGUS NOLIKUMS 

Raganā, Krimuldas pagastā 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Rudens gadatirgus nolikums ( turpmāk – Nolikums ) nosaka kārtību , kādā 

norisināsies tirgus 

1.2. Tirgus rīkotājs ir Kultūras centra “Siguldas devons “struktūrvienība Krimuldas 

tautas nams ( turpmāk – Rīkotājs ) . 

1.3. Tirgus norisināsies 2021. gada 26. septembrī Raganā pie Krimuldas Tautas 

nama  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Siguldas novadā ( turpmāk  - 

Tirdzniecības teritorija )  

1.4. Par tirgus norisi atbild Krimuldas Tautas nams, tālr. 26515508 vai 27737303. 

Jautājumus par tirgus norisi var uzdot arī elektroniski, nosūtot tos u e-pasta 

adresi livija.ustupa@krimulda.lv  

1.5. Ar tirgus Nolikumu var iepazīties Rīkotāja mājas lapā www.kimulda.lv  

2. Gadatirgus dalībnieku pieteikšanās kārtība 

2.1. Tirgus dalībnieki, kuri vēlas piedalīties Tirgū, līdz 23.septembra plkst. 21:00 

piesakās elektroniski, aizpildot reģistrācijas pieteikuma anketu mājas lapā 

www.krimulda.lv  

2.2. Tirgus dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks apkopoti līdz 2021.gada 

234.septembrim 

2.3. Ja Rīkotājs ar Jums nesazinās, tad pieteikums ir apstiprināts 

3. Dalības maksa Tirgū un norēķinu kārtība 

3.1. Tirgus Tirdzniecības teritorija tiek sadalīta tirdzniecības zonās pēc piedāvāto 

preču sortimenta 

3.2. Vienai tirdzniecības vietai paredzot 3 m garumā. 

3.3. Dalības maksa tirgū ir noteikta saskaņā ar Krimuldas novada domes 2014.gada 

29. maija saistošajiem noteikumiem Nr.19 “Par ielu tirdzniecības nodevu, ielu 

tirdzniecības organizēšanas, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma atļaujas 

izsniegšanas un tirgus statusa piešķiršanas kārtību”  

3.4. Pašvaldības nodevu par tirdzniecību dalībnieks maksā Rīkotājam Tirgus 

norises dienā. 

4. Gadatirgus norises laiki un kārtība 

4.1. Tirgus ekspozīcijas iekārtošana: 2021.gada 26. septembrī no plkst. 06.00 – 

plkst. 8.00 

4.2. Rīkotāja nolīgti apsardzes darbinieki Tirgus dalībniekiem ierāda vietu Tirgus 

dalībnieku transportlīdzekļu novietošanai un tirdzniecībai. 

4.3. Tirgus dalībnieks apņemas ievērot vispārējās sanitārās normas, tai skaitā īpašās 

prasības COVID – 19 pandēmijas izplatības ierobežošanai. 

4.4. Rīkotājs Dalībnieku ar tirdzniecības stendu nenodrošina. 

5. Rīkotāja tiesības un pienākumi  

5. 1. Rīkotājs nosaka tirgus dalībnieka tirdzniecības vietu tirdzniecības teritorijā 

5. 2. Ja nepieciešams nodrošina ar elektrības pieslēguma vietu 

5. 3. Neatbild par tirgus Dalībnieka preču un mantu drošību 

5. 4. Nodrošina vispārējo kārtību tirgū 
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5. 5. Ievēro 2020.gada 9.jūnija MK noteikumu Nr. 360 “epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”24.16 punktu  

5. 6. Izvieto apmeklētājiem labi redzamā vietā informāciju par piesardzības un 

drošības prasībām 

5. 7. Kontrolē un novērš tirdzniecības dalībnieku pulcēšanos 

5. 8. Rīkotājs ir tiesīgs mainīt pasākumu norises kritērijus, mainoties valstī 

noteiktajiem MK noteikumiem Nr. 360  

6. Tirgus Dalībnieka tiesības un pienākumi 

6. 1. Dalībnieks ir atbildīgs par drošu tehnisko aprīkojumu un tirdzniecības vietas 

ierīkošanu  

6. 2. Ir atbildīgs par drošību, t.sk. ugunsdrošību, darba drošības noteikumu un 

higiēnas prasību ievērošanu tirgus norises laikā 

6. 3. Uzsākot tirdzniecību veic ar dalību tirgū saistītos maksājumus 

6. 4. Atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies tirgus dalībnieka vainas dēļ, 

pamatojoties uz savstarpēji sastādītu aktu.  

6. 5. Ievēro 2020.gada 9.jūnija MK noteikumu Nr. 360 “epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”24.16 punktu  

6. 6. Tirgošanās dalībnieks savā tirgošanās vietā nodrošina roku dezinfekcijas 

līdzekļus un norādes par distances ievērošanu 

7. Atbildība  

7. 1. Tirgus Dalībniekam jānodrošina tīrība un kārtība savā tirdzniecības vietā gan 

tirgošanās laikā, gan pēc tās. 

7. 2. Tirgus Dalībnieks ir atbildīgs par savas tirdzniecības vietas atbilstību 

vispārpieņemtām ētikas normu un normatīvo aktu prasībām 

8. Noslēguma jautājumi 

8. 1. Nolikumā noteikto prasību ievērošanu Tirdzniecības teritorijā uzraudzīs 

pašvaldības policija un atbildīgās personas par Tirgus norisi 

8. 2. Gadījumā, ja uz Tirgus norises brīdi visā valstī tiek pieņemti ierobežojošāki 

nosacījumi, tad spēkā ir jaunākie grozījumi. 

 

 

Krimuldas Tautas nama vadītāja    Līvija Ustupa 

 

 


