
 

 

Tirdzniecības noteikumi 

GAUJAS SVĒTKI ĀDAŽOS GADATIRGUM 
2019.GADA 1. JŪNIJĀ  

1. Pasākuma rīkotājs ir Ādažu novada pašvaldības iestāde “Ādažu Kultūras centrs”. 

2. Teritorija – Gaujas ielas skvēri, Gaujas iela, Gaujas parks, Attekas iela, Līgo laukums. 

3. Katrai tirdzniecības vieta nodrošina  estētisku, ar rīkotāju saskaņotu  tirdzniecības teritorijas  

aprīkojumu (ievērojot Ādažu nov. simboliskās krāsas- balts, zaļš), kvalitatīvu noformējumu un 

sortimentu; 

4. Tirdzniecības vietas noformējuma un apģērba stilam jābūt savstarpēji saskaņotam un atbilstošam 

piedāvāto izstrādājumu klāstam. 

5. Tirdzniecības vietas tiks sadalītas pēc iezīmētā plāna (Pielikums Nr.2).  

A zona (Gaujas skvēri) - ēdināšanas pakalpojumi, vienlaicīgi nodrošinot ne mazāk kā 2000 

apmeklētāju apkalpošanu) – 7 vietas 

B zona (Gaujas skvēri, Gaujas iela)  - konditorejas izstrādājumu, kafijas , saldumu, 

atspirdzinošu dzērienu un citu ātro uzkodu sniegšanas vietas – 10 vietas 

B1 zona (Līgo laukums) - konditorejas izstrādājumu, kafijas , saldumu, atspirdzinošu dzērienu 

un citu ātro uzkodu sniegšanas vietas, 8.00 – 17.00 – 5 vietas 

C zona – amatnieku, mājražotāju, Latvijā ražotu preču un “zaļais” tirgus, 8.00 – 17.00 - 150 vietas 

6. Par tirdzniecības vietas izmantošanu A, B, B1 un C zonā tiek iekasēta pašvaldības nodeva, 

pamatojoties uz Ādažu novada domes 2010. gada 28. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 

27 “Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā” 

(http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/and_saistosie_not/snot_nodeva_tirdzniecibai_publiska

s_vietas_konsolidets.pdf): 
 

Ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem un tās pārstrādes produkciju 5.00 EUR dienā 

Ar savvaļas produktiem 3.00 EUR dienā 

Ar mājsaimniecību amatniecības produkciju un ar kultūras un mākslas produkciju 10.00 EUR dienā 

Ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm 20.00 EUR dienā 

Ar grāmatām un preses izdevumiem 10.00 EUR dienā 

Sabiedriskā ēdināšana ar alkoholiskiem dzērieniem 40.00 EUR dienā 

7. Norēķinu rekvizīti: 
ĀDAŽU NOVADA DOME 

Reģ. Nr. 90000048472 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 

Valsts kase konts Nr.LV43TREL9802419010000 
Atzīme maksājumā: tirdzniecība Gaujas svētkos 01.06.2019. 

8. Tirdzniecības vietas, kur tiek nodrošināta elektrība, apmaksa par patērēto elektroenerģiju jāveic 

atsevišķi, apmaksājot pašvaldības sagatavotu rēķinu, pamatojoties uz Ādažu novada domes 

2016.gada 10. maija Domes lēmumu Nr.98 “Par maksas noteikšanu par elektroenerģijas 

pieslēgumiem” 

(http://www.adazi.lv/upload/lemumi_noteikumi/ln_2016/ln_2016_04_26/ln_2016_05_10/98

_maksa_elektriba_labots.pdf)  

9. Rēķins par elektrību jāatmaksā uz norādīto bankas kontu ar atzīmi:       

                                    elektrība Gaujas svētkos 01.06.2019. 

10. Rīkotājs C zonā elektrību nenodrošina. 

11. Tirdzniecības nosacījumi A zonā–  

11.1. Nomnieks iesniedz apakšnomnieku sarakstu pašvaldības nodevu, pamatojoties uz Ādažu 

novada domes saistošajiem noteikumiem, apmaksai un tirdzniecības atļauju  saņemšanai;  

11.2. Nomnieks organizē elektroenerģijas pieslēgumu A zonas darbības nodrošināšanai; 

http://www.adazi.lv/upload/novada_dome/and_saistosie_not/snot_nodeva_tirdzniecibai_publiskas_vietas_konsolidets.pdf
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11.3. katrā no septiņām tirdzniecības vietām nodrošina aprīkojumu 240 apmeklētāju 

vietām ne mazāk 30 galdu-krēslu komplekti (vienādi, jauni); 

11.4. katrā no septiņām tirdzniecības vietām piedāvā dažādību sortimentā; 

11.5. amatu prasmju demonstrējumi, kvalificētu, sabiedrībā atpazīstamu pavāru 

meistarklases. 

12. B zonā tirdzniecības vietas ir sadalītas atbilstoši sortimentam: 

12.1. kafijas un bezalkoholisku  dzērienu tirdzniecībai - 2 vietas; 

12.2. ātro uzkodu un bezalkoholisko dzērienu tirdzniecībai - 3 vietas; 

12.3. dzērienu ar zemu  alkohola saturu  (līdz 7%) tirdzniecībai un ātro uzkodu 

tirdzniecībai - 5 vietas; 

13. A un B tirdzniecības zonas vietu pretendenti iesniedz organizatoram:  

13.1. aprakstu par pieredzi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā publiskajos 

āra pasākumos; 

13.2. aprakstu par iepriekšējo veiksmīgu sadarbību ar Ādažu pašvaldību (ja ir); 

13.3. informācija par pretendenta piedāvāto preču sortimentu Tirdzniecības vietā; 

13.4. Tirdzniecības vietas aprīkojuma raksturojums un vizualizācija 

14. A un B zonas pretendenti tiek noteikti izsoles ceļā 2019. gada 10. aprīlī. Noteikumi un veidlapa 

atrodami https://www.adazi.lv/izsludina-nomas-objektu-izsoli-atro-uzkodu-un-dzerienu-

tirdzniecibas-nodrosinasanai-b-zona-gaujas-svetku-laika-adazos-1-2-

junija2/?fbclid=IwAR3WX-

i80xA6v46FAd2V4xRUsED8FjSSy78YA8kmUijki4QN4vHxBJTUByc un 

https://www.adazi.lv/izsludina-nomas-objekta-izsoli-sabiedriskas-edinasanas-nodrosinasanai-a-

zona-gaujas-svetku-laika-adazos-1-2-junija-izsole-notiks-10-aprili2/  

15. Pieteikumus izsolei jāiesniedz, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Ādažu novada domes 

mājas lapā www.adazi.lv līdz 2019. gada 5. aprīlim plkst. 15.00. 

16. C zona un B1 zonas pieteikuma veidlapa jāaizpilda elektroniski www.gaujassvetki.lv vietnē vai 

rakstiski jānosūta uz e-pastu elina@adazikultura.lv (līdz 2019.gada 10 .maijam). Pieteikuma veidlapu 

(pielikums Nr.1) un tirdzniecības noteikumus var saņemt Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas 

centrā. 

17. Pretendenti dalībai C zonā: 

17.1. amatu meistari – latviešu tradicionālās un mūsdienu lietišķās mākslas dekoratīvu un 

ikdienā lietojamu priekšmetu izgatavotāji, kuri izstrādājumus gatavo pašrocīgi, izmantojot idejas, 

kas gūtas no latviešu tautas arheoloģiskā un etnogrāfiskā mantojuma (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);  

17.2. Latvijas lauku saimniecībās audzētas lauksaimniecības produkciju, augļu, ogu, dārzeņu 

pārstrādes produkti (sukādes, sīrupi, ievārījumi u.c.), piena, gaļas, maizes, zivju un to pārstrādes 

produktu, biškopības produktu un piparkūku individuālie ražotāji un dabiskās kosmētikas, 

pirtslietu (ķermeņa kopšanas līdzekļi, pirts piederumi) individuālie ražotājus un grāmatu izdevēji;  

17.3. stādu audzētāji ar Latvijā audzētu stādu sortimentu; 

17.4. citi dalībnieki, kuru piedāvātais produkts atbilst pasākuma būtībai. 

17.5. viens Pretendents var pieteikties tikai uz 1 (vienu) tirdzniecības vietu, izvēloties kādu no 

tirdzniecības zonām 

17.6. organizators neakceptē tirdzniecībai ārzemēs ražotu masveida produkciju 

17.7. dalībnieks personīgi nodrošina savai tirdzniecības vietai nepieciešamo aprīkojumu.  

18. Rīkotājam ir tiesības: 

18.1. apstiprināt dalībai pasākumā tos pretendentus, kuru piedāvājums, atbilst visām šajos 

noteikumos minētajām prasībām un kuru piedāvājums pēc rīkotāja ieskatiem padara 

daudzveidīgāku un interesantāku pasākuma kopainu;  

18.2. neapstiprināt dalību pasākumā tiem pretendentiem, kuru produkcijas saturs un/vai 

kvalitāte un/vai izvēlētā tēla, noformējuma un apģērba koncepcija novērtējuma rezultātā 

atzīta par pasākumam neatbilstošu.  
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19. Rīkotāja nolēmumi attiecībā uz tirdzniecības dalībnieku atlasi un tirdzniecības vietu izkārtojumu 

ir galīgi un nav apstrīdami. Rīkotājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem izvietot un līdz pasākuma 

sākumam mainīt dalībnieku izkārtojumu tirdzniecībai paredzētajās vietās. 

20. Pasākuma laikā nav atļauta nekāda veida politiska reklāma. 

21. Ja tirgotājs uz gadatirgu nav ieradies, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. 

22. Ja tirgotājs veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortiments precēm, tad nodevas 

apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevas likmes. 

23. Tirgotājam pēc pašvaldības pārstāvja pieprasījuma jāuzrāda šādi dokumenti: 

23.1. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija (fiziskai personai – 

apliecinājums, ka tā atbilstoši likumam „Par iedzīvotāja ienākuma nodokli” var nereģistrēties 

kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina citas personas);  

23.2. dokumentu kopija, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē, ja tirgo pārtikas 

preces; 

23.3. licences (speciālās atļaujas) kopija, ja uzņēmējdarbības veidam nepieciešama licence; 

23.4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumentu kopija, ja tirgo pašu ražotu 

lauksaimniecības produkciju (tikai fiziskas personas). Organizators par to jābrīdina iepriekš, 

izdarot atzīmi pieteikuma veidlapā. 

24. Iebraukšana teritorijā no Gaujas ielas plkst. 6.00–7.30. 

25. Tirdzniecības vietām ir jābūt iekārtotām līdz plkst. 9.00 (C zona) un līdz 10.30 (A, B un B1 zonā) 

26. Novietot transportu blakus tirdzniecības vietai tehniski nav iespējams, izņemot gadījumu, ja 

tirdzniecība tiek veikta no speciāli tirdzniecībai aprīkotas automašīnas. 

27. Aizliegta patvaļīga tirdzniecības vietas iezīmēšana. 

28. Aizliegts bojāt zālienus, zālājus, apstādījumus un ielas ietvju segumu, kā arī traucēt gājēju plūsmu. 

29. Tirdzniecības laikā tirgotājs atbild par ugunsdrošības noteikumu, darba drošības noteikumu un 

sanitāro prasību ievērošanu tirdzniecības vietā. 

30. Beidzot tirgošanos, tirdzniecības vieta jāatstāj sakopta un tīra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ādažu Kultūras centrs 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 

tālr. 67997171, elina@adazikultura.lv 

www.adazikultura.lv, www.gaujassvetki.lv, www.adazi.lv 

http://www.adazikultura.lv/
http://www.gaujassvetki.lv/

