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NOLIKUMS
Ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas HANZAS laukumā 2020.gadā
Grozījumi:

29.06.2020. lēmums Nr.224, (ārkārtas sēdes protokols Nr.13, 2.§)
16.07.2020. lēmums Nr.234 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 1.§)
27.08.2020. lēmums Nr.280 (protokols Nr.17, 23.§)
1. Vispārējie noteikumi

1.1.
1.2.

Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēts HANZAS laukuma amatnieku un mājražotāju tirgus
(turpmāk – Pasākums).
Tirdzniecības organizators ir Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde “Valmiera muzejs” (turpmāk –
Organizators), kas organizē tirdzniecību HANZAS laukumā uzstādītājos astoņos HANZAS namiņos
un HANZAS laukumā, pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības izsniegtu atļauju ielu
tirdzniecības organizēšanai Valmieras pilsētā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
1.3.
1.4.
1.5.

Tirdzniecības pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kas ir iesniegusi pieteikumu tirdzniecībai
Pasākumā (turpmāk – Pretendents).
Tirdzniecības dalībnieks ir fiziska vai juridiska persona, kuru Organizators ir apstiprinājis dalībai
Pasākumā (turpmāk – Dalībnieks).
Tirdzniecības vieta ir HANZAS laukums, pieļaujot tajā izvietot līdz 50 tirdzniecības telšu vietām, kā arī
HANZAS laukumā izvietotie astoņi HANZAS namiņi (tā garums ir 2,95 m, platums 2,20 m, platība
6,49 m2), kas tiks numurēti (turpmāk – HANZAS namiņi), tirdzniecības noteiktajā laikā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2020. lēmumu Nr.280)
1.6.

Tirdzniecības vietā tiek nodrošināts elektrības pieslēgums. Dalībniekam pieteikumā jānorāda
nepieciešamā jauda, kā arī līdzi jāņem savi elektrības vadu pagarinātāji.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
1.7.

1.8.

Tirdzniecības organizācija Pasākumā ir realizējama atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija
noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību un
tirdzniecības organizēšanas kārtību”, EK Regulu Nr.852/2004 par pārtikas produktu higiēnu, Nolikuma
nosacījumiem un citiem tirdzniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
Iespēja tirgoties HANZAS namiņos un HANZAS laukumā tiek nodrošināta bez maksas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
2. Pasākuma mērķis
2.1.

2.2.
2.3.

Atbalstīt Valmieras un apkārtnes mājražotājus, amatniekus un vietējos ražotājus, paplašinot iespēju
tirgoties Valmieras pilsētā, tādējādi popularizējot latviešu tautas seno amatu prasmes, sekmējot
mājamatniecības un lietišķās mākslas attīstību, mājražotāju aktivitāti, kā arī popularizējot tautas
materiālo, estētisko un ekoloģisko vērtību.
Saglabāt un pilnveidot tirgus tradīcijas, sekmējot ekonomisko aktivitāti reģionā.
Radīt izziņas, atpūtas un iepirkšanās iespējas Valmieras un Vidzemes iedzīvotājiem, pilsētas viesiem

2.4.

un tūristiem no Latvijas un ārvalstīm.
Nodrošinot tirdzniecību, tiek ņemtas vērā drošības rekomendācijas saistībā ar COVID-19 infekcijas
izplatības ierobežošanu.
3. Prasības Pretendentiem ielu tirdzniecības veikšanai,
tirdzniecības vietas iekārtošanai un vizuālajam noformējumam

3.1.

Dalībnieks HANZAS namiņa iekšpusi iekārto par saviem līdzekļiem, ar savu darbaspēku un ierīcēm.
Nav atļauts neko piestiprināt pie tirdzniecības namiņa sienām. Dalībnieks var izvietot preci arī ārpus
namiņa, ievērojot valstī izsludinātos ierobežojumus un higiēnas prasības.
3.1.1 Izvietojot tirdzniecības vietas HANZAS laukumā, dalībnieks saskaņo izvietojamās teltis, to dizainu,
nepieciešamo platību un elektrības pieslēgumu ar Organizatoru, ievērojot valstī izsludinātos
ierobežojumus un higiēnas prasības.
(Papildināts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
3.2.
3.3.

Dalībniekam ir pienākums pašam iekārtot savu tirdzniecības vietu, nodrošinot to ar nepieciešamo
atribūtiku (galdiem, statīviem, krēsliem utt.), rūpēties par tīrību un kārtību savā tirdzniecības vietā.
Tirdzniecība HANZAS laukumā un astoņos Hanzas namiņos notiek laika periodā no 2020.gada
18.septembra līdz 31.decembrim.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2020. lēmumu Nr.280)
3.4.

Tirdzniecība HANZAS laukumā plānota divas reizes mēnesī, sestdienās, no plkst.10.00 līdz 17.00.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.06.2020. lēmumu Nr.224)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2020. lēmumu Nr.280)
3.4.1 Plānotie tirgus norises datumi:
3.4.11. 18. un 19.septembris, Vidzemes uzņēmēju dienas 2020, tirdzniecība norise plānota
Hanzas namiņos;
3.4.12. 26.septembris, tirdzniecības norise plānota līdz 50 tirdzniecības telšu vietās, kā arī
HANZAS namiņos;
3.4.13. 10.oktobris, tirdzniecības norise plānota līdz 50 tirdzniecības telšu vietās, kā arī
HANZAS namiņos;
3.4.14. 24.oktobris, tirdzniecības norise plānota līdz 50 tirdzniecības telšu vietās, kā arī
HANZAS namiņos;
3.4.15. 7.novembris, tirdzniecības norise plānota līdz 50 tirdzniecības telšu vietās, kā arī
HANZAS namiņos;
3.4.16. 21.novembris, tirdzniecības norise plānota līdz 50 tirdzniecības telšu vietās, kā arī
HANZAS namiņos;
3.4.17. 5.decembris, tirdzniecības norise plānota līdz 50 tirdzniecības telšu vietās, kā arī
HANZAS namiņos;
3.4.18. 19.decembris tirdzniecības norise plānota līdz 50 tirdzniecības telšu vietās, kā arī
HANZAS namiņos.

astoņos
astoņos
astoņos
astoņos
astoņos
astoņos
astoņos
astoņos

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2020. lēmumu Nr.280)
3.4.2 Organizators pēc nepieciešamības var organizēt tirdzniecību arī citās dienās (piemēram, Vidzemes
uzņēmēju dienās 2020, svētku dienās utml.), vai arī Nolikumā iekļautajās dienās pēc nepieciešamības
mainot tirdzniecības laiku.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2020. lēmumu Nr.280)
3.4.3 Vasaras sezonā līdz 30.septembrim saldējuma tirdzniecība kādā no HANZAS namiņiem tiek atļauta
katru dienu no plkst.9.00 līdz 19.00.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2020. lēmumu Nr.280)
3.4.4 Organizators pēc saviem ieskatiem Nolikumā plānotajos tirdzniecības norises laikos var organizēt
tematiskos tirgus (piemēram, Nobaudi rudeni Valmierā, Simjūda gadatirgus, Ziemassvētku tirdziņš
utml.). Šajos gadījumos par tirgošanās tematiskajām dienām informācija tiek savlaicīgi ievietota
Organizatora mājas lapā, lai Pretendenti ir informēti un var izrādīt savu interesi pieteikties.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2020. lēmumu Nr.280)
3.5.

Tirdzniecības vietas iekārtošana jāveic no plkst.8.00 līdz plkst.10.00 un novākšana no plkst.17.00 līdz
plkst.19.00.
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2020. lēmumu Nr.280)
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Dalībnieks nodrošina tirgošanos visu tirdzniecībai paredzēto laiku, un iekārtošanās un novākšana var
notikt tikai tam paredzētajā laikā.
Tirdzniecības laikā aizliegta papildu produkcijas piegāde, izmantojot autotransportu.
Pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas, nepieciešamības gadījumā autotransportu var novietot tuvējās
pašvaldības stāvvietās.
Pasākuma organizatora norādījumi attiecībā uz tirdzniecības vietas iekārtojumu ir galīgi un nav
apstrīdami.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
3.10. Ja Dalībnieks neievēro Organizatora prasības attiecībā uz vietas iekārtošanu vai arī piedalās
tirdzniecībā ar precēm, kas neatbilst Pieteikumā norādītajām precēm, Organizators ir tiesīgs liegt
tirdzniecības iespējas un izraidīt Dalībnieku no tirdzniecības vietas. Šajā gadījumā Dalībnieks var
zaudēt tiesības veikt ielu tirdzniecību arī citos datumos, kas jau ir bijuši apstiprināti, un Organizators ir
tiesīgs viņu nepielaist pie tirdzniecības arī turpmāk.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
3.11. Dalībnieka pienākums ir nodrošināt regulāru atkritumu savākšanu savā tirdzniecības vietā, no galdiem
un teritorijas pie tirdzniecības vietas tirgošanās laikā, kā arī pēc tirgošanās, atstājot tirdzniecības vietu
un apkārtni sakoptu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
3.12. Par tirdzniecības Pretendentu var būt fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu reglamentējošiem
normatīvajiem aktiem nav jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam, fiziska persona, kura
reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicējs, patentmaksātājs vai juridiska persona. Pieteikties
var arī personu apvienība, kura no sava vidus izvēlas vienu vadošo pieteicēju, ar kuru Organizators
komunicē un kas ir atbildīgs par noteikto prasību ievērošanu.
3.13. Pretendenti tiek reģistrēti šādā prioritārā secībā:
3.13.1. Valmierā reģistrēti mājražotāji, amatnieki vai vietējie ražotāji;
3.13.2. Burtnieku, Kocēnu, Beverīnas, Rūjienas, Naukšēnu, Strenču, Mazsalacas novados reģistrēti
mājražotāji, amatnieki vai vietējie ražotāji;
3.13.3. amatu meistari – individuālos 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 u.c.);
3.13.4. Vidzemes un Latvijas lauku saimniecībās audzētas lauksaimniecības produkcijas (ogas, āboli,
ķirbji u.c.), augļu, ogu, dārzeņu pārstrādes produktu (sukādes, sīrupi, ievārījumi u.c.), piena,
gaļas, maizes, zivju un to pārstrādes produktu, biškopības produktu un konditorejas
izstrādājumu ražotāji, un dabiskās kosmētikas, pirts lietu (ķermeņa kopšanas līdzekļi, pirts
piederumi) individuālie ražotāji un grāmatu izdevēji;
3.13.5. citi tirgotāji.
3.14. Organizators patur tiesības iedalīt tirgošanās vietas HANZAS namiņos un HANZAS laukumā no
iesniegtajiem pieteikumiem pēc saviem ieskatiem, lai nodrošinātu piedāvātā sortimenta dažādību un
atbilstību tematiskajiem pasākumiem, kad tādi tiek plānoti teritorijā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
3.15. Dalībnieks nodrošina visu individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, dezinfekcijas līdzekļus rokām un
virsmām un to attiecīgu lietošanu un citas prasības, kas izriet no COVID-19 infekcijas izplatības
ierobežojumiem, rūpējoties par sabiedrības veselību.
3.16. Dalībniekam jānodrošina, lai tirdzniecības vietā būtu pieejami un pēc pieprasījuma tiktu uzrādīti šādi
dokumenti:
3.16.1. Organizatora izsniegta Tirdzniecības atļaujas kopija;
3.16.2. speciālās atļaujas (licences), ja preču realizācijai tāda ir nepieciešama, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, kopiju;
3.16.3. citi dokumenti, kas pierāda preču izcelsmi, atkarībā no sortimenta veida.
3.17. Pie tirdzniecības vietas jābūt izvietotai informācijai:
3.17.1. juridiskām personām – firmas nosaukums, reģistrācijas numurs, par tirdzniecības vietu
atbildīgā persona;
3.17.2. fiziskām personām, pašnodarbinātajiem – vārds, uzvārds.
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4. Pretendentu pieteikšanās kārtība un vērtēšana
4.1.
4.2.

Pietiekties dalībai Pasākumā var tikai elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu, kas publicēta
http://valmierasmuzejs.lv/.
Pretendentu pieteikšanās notiek līdz katra mēneša 30. datuma plkst.24.00. Tirgotāji piesakās dalībai
uz nākamo mēnesi, norādot pieteikuma anketā sev vēlamos datumus, kuros tiks nodrošināta
tirdzniecība. Organizators pēc nepieciešamības var pagarināt pieteikšanās datumu noteiktam tirgum,
savlaicīgi ievietojot informāciju Organizatora mājas lapā, lai Pretendenti ir informēti par izmaiņām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2020. lēmumu Nr.280)
4.3.

Organizators izskata saņemtos pieteikumus un informē par tirgošanās iespēju Dalībniekus trīs darba
dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

Kā apstiprinājumu par dalību Pasākumā, Dalībnieks no Organizatora saņem elektronisku
apliecinājumu pieteikumā norādītajā e-pastā par reģistrāciju tirgotāju sarakstā, bet tirdzniecības
atļaujas kopiju saņem noteiktajā tirgus dienā, reģistrējoties pasākuma vietā.
Organizatoram ir tiesības:
4.5.1. Pieņemt izvērtēšanai tikai tos pieteikumus, kas aizpildīti atbilstoši prasībām;
4.5.2. Izvērtēt Pretendenta norādītās produkcijas atbilstību iecerei, nepieciešamības gadījumā,
pieprasot papildu informāciju par produkciju - aprakstus un fotogrāfijas u.c.;
4.5.3. Apstiprināt dalībai Pretendentus, kuru piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām un kuru
piedāvājums pēc Organizatora vērtējuma padara tirgošanos HANZAS laukumā bagātīgāku un
saistošāku apmeklētājiem;
4.5.4. Neapstiprināt dalībai Pasākumā Pretendentus, kuru produkcijas saturs un/vai kvalitāte atzīta
par konkrētajam tirgošanās konceptam neatbilstošu.
Organizators Pretendentu izvērtēšanas procesā ir tiesīgs pieaicināt biedrības “Valmieras Attīstības
aģentūra” pārstāvjus ar padomdevēja tiesībām.
Organizatora lēmumi attiecībā uz tirdzniecības Dalībnieku atlasi un tirdzniecības vietu izkārtojumu ir
galīgi un nav apstrīdami.
5. Organizatora pienākumi un tiesības

5.1.

Organizators ir atbildīgs par:
5.1.1. tirdzniecības vietas ierādīšanu Dalībniekam;
5.1.2. dalībnieku tirgotāju nodrošināšanu ar labierīcībām (atkritumu konteineriem un bezmaksas
tualetēm);
5.1.3. elektrības pieslēgumu tirdzniecības vietā līdz 20 A (ampēri). Dalībnieks nodrošina elektriskos
pagarinātājus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)

5.2.

(Svītrots ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2020. lēmumu Nr.280)

5.3.

Tematisko tirgošanās dienu gadījumā Organizators ir tiesīgs kā papildu kritēriju Dalībnieku atlasē
piemērot Pretendenta sortimenta atbilstību tematiskajam virzienam.
Strīdus jautājumi tiek risināti ar Organizatora pilnvarotu pārstāvi, pieaicinot (ja nepieciešams) arī
Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvi.
Par Nolikuma nosacījumu pārkāpšanu un Organizatora rīkojumu neievērošanu, Organizatoram ir
tiesības izraidīt tirgotāju no tirdzniecības teritorijas.
Ja pieteikums dalībai Pasākumā tiek atsaukts no Dalībnieka puses vai Dalībnieks neierodas uz
Pasākumu, tad Organizatoram ir tiesības izmantot pieteikto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem.
Organizators rūpējas par Pretendentu iesniegto fizisko personu datu drošību, nosakot tiem
konfidenciālas informācijas statusu un lietošanu tikai saskaņā ar datu vākšanas mērķi, ievērojot
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu fizisku personu datu apstrādes un
aizsardzības jomā;
Organizators nodrošina, ka tiek veikto atbilstoši drošības pasākumi, lai aizsargātu Pretendentu datus
no nejaušas, nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, neautorizētas izpaušanas vai piekļuves.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

5.8.

6. Dalībnieka pienākumi un tiesības
6.1.

Pasākuma Dalībnieks atbild par tirdzniecībai nepieciešamo aprīkojumu (galdiem, krēsliem,
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6.2.

6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.
6.8.
6.9.

pakaramajiem u.c. inventāru).
Dalībnieks ir atbildīgs par tīrības un kārtības ievērošanu, uzturēšanu savā tirdzniecības vietā,
ugunsdrošības noteikumu un darba drošības noteikumu, tirdzniecības noteikumu ievērošanu
tirdzniecības vietā, par savas tirdzniecības vietas sakopšanu pēc tirgošanās beigām, kā arī ievērot
valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai un higiēnas prasības.
Izsniegtajām tirdzniecības atļauju kopijām jāatrodas Dalībnieka tirdzniecības vietā. Atļaujā ierakstītā
fiziskā vai juridiskā persona/uzņēmuma pārstāvis ir atbildīgs par šī Nolikuma ievērošanu un kārtību
tirdzniecības vietā.
Ja pārbaudes laikā tirdzniecības vietā nav sastopama atbildīgā persona, tirgotais produkcijas veids
un/vai saturs atšķiras no pieteikumā reģistrētā un/vai Dalībnieks ir patvaļīgi mainījis tirdzniecības
vietu, un/vai patvaļīgi izvieto preci ārpus ierādītās tirdzniecības vietas, Organizatoram ir tiesības,
pieprasīt novērst pārkāpumu.
Ja pārkāpums netiek novērsts vai tiek izdarīts atkārtoti, Organizatoram ir tiesības vienpusēji sastādīt
pārkāpuma konstatācijas aktu, pārtraukt Dalībnieka dalību Pasākumā pirms tā beigām un nākamajos
pasākumos atteikt dalību šim Dalībniekam.
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. Dalībnieks ir atbildīgs par normatīvo
aktu prasību izpildi tirdzniecības vietā.
Dalībnieks nav tiesīgs izvietot reklāmu un izplatīt reklāmas materiālus bez saskaņošanas ar
Organizatoru.
Dalībniekam pēc kontrolējošo institūciju vai tirgus Organizatora pieprasījuma ir jāuzrāda
nepieciešamie dokumenti.
Dalībniekam ir pienākums sakopt savu tirdzniecības vietu pēc tirgošanās beigām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.07.2020. lēmumu Nr.234)
6.10. Dalībnieka pienākums ir ievērot Organizētāja noteikto Pasākuma norises laiku. Dalībnieks ir atbildīgs
par savlaicīgu ierašanos tirgošanās vietā.
6.11. Dalībnieka pieteikums dalībai ir apliecinājums tam, ka ar Nolikuma noteikumiem tas ir iepazinies un
tiem piekrīt.
7. Noslēguma noteikumi
7.1.
7.2.
7.3.

Ja Dalībnieks iepriekš rezervējis vietu, tomēr uz tirdziņu nav ieradies, pirms tam nesniedzot nekādu
paskaidrojumu, Organizators patur tiesības viņam atteikt dalību nākamajos tirdziņos.
Tirgošanās laikā var tikt filmēts un fotografēts. Foto un video materiāli var tikt izmantoti Organizatora
publicitātes materiālos.
Dalībniekam nav tiesību bez iepriekšējas saskaņošanas ar Organizatoru atskaņot savā tirdzniecības
vietā mūziku, izpildīt priekšnesumus, kas var ietekmēt kopējo pasākumu.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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