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2011.gada 16. novembrī

Biedrības “Vesels pilsētā un laukos” valdes priekšsēdētāja A.Rozīte

Iekšējie noteikumi par tirdzniecības kārtību
Straupes lauku labumu tirdziņā

Tirdzniecības vieta: Straupes zirgu pasts, Straupes pagasts, Pārgaujas novads

Darba laiks: mēneša katra pirmā un trešā svētdiena no plkst. 11.00 – 15.00

1. Tirdzniecība tirdziņā ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir pieteicis savu dalību un saņēmis
tirgus organizatoru atļauju.

2. Kārtību, kādā tirgus dalībnieks ierodas un ieņem tirgošanas vietu, nosaka tirgus organizatori.
3. Tirdzniecības vietu tirgotājs iekārto par saviem līdzekļiem, pēc saviem ieskatiem uz

attiecīgā pasākuma norises laiku.
4. Tirdzniecība ārpus tirgus plānā norādītajām tirdzniecības vietām ir tirdzniecība neatļautās

vietās.
5. Tirgus organizatori patur tiesības tirgotājus tirgus placī izvietot pēc saviem ieskatiem, kā arī

mainīt tirgošanās vietu.
6. Tirdziņa dalībniekiem tirdziņā jābūt līdz darba laika beigām. Savu vietu agrāk drīkst pamest

tikai tādā gadījumā, ja beigusies produkcija. Ja tirgus dalībnieks bez iemesla aizbrauc agrāk,
tirgus rīkotāji var atteikt dalību nākamajos tirdziņos.

7. Ja kāds no tirgus dalībniekiem iepriekš rezervējis vietu, tomēr uz tirdziņu nav ieradies,
nesniedzot nekādu paskaidrojumu, tirgus organizatori patur tiesības viņam atteikt dalību
nākamajos tirdziņos.

8. ”Straupes lauku labumu tirdziņā” atļauts tirgoties juridiskām personām un fiziskām
personām, kuras realizē pašu godprātīgi audzētu un pārstrādātu lauksaimniecības
produkciju un pašu gatavotus amatniecības izstrādājumus, kas cieši saistītas ar vietējo
pārtiku vai vietējo tradīciju.

9. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot šādas preces:

7.1. pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
7.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus

nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos
apjomos un biškopības produktus;

7.1.2. grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus
nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus,
sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas;

7.1.3. augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu;
7.1.4. mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;
7.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus;
7.3. mežu reproduktīvo materiālu;
7.4. pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos

apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos
apjomos;

7.5. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par
kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām
dzīvnieku tirdzniecībai;

8.Tirgus organizatori priekšroku dod juridiskām un fiziskām personām:
8.1. kuru saimniecības atrodas Pārgaujas novadā;
8.2. kuras nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību;



8.3. kuru produkcija atbilst Slow Food prasībām – produkti ir dabiski, proti, iegūti, pielietojot
tradicionālus ražošanas veidus, kas ciena vidi;

8.4. kuru produkcija pēc tirdziņa rīkotāju uzskata dažādo tirdziņa piedāvājumu un padara to
daudzveidīgāku, interesantāku.
8.5. amatnieku izstrādājumiem, ja viņi pārdod preces, kas cieši saistītas ar vietējo pārtiku vai

vietējo tradīciju.
9. Amatnieku izstrādājumus tirgus organizatori atlasa pēc saviem subjektīviem kritērijiem.
10. Tirdzniecības dalībnieks nodrošina, lai attiecīgajā tirdzniecības vietā atrodas dokumenti

vai to kopijas atbilstoši saimniecisko darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.
11. Tirdzniecības dalībnieks, izņemot šo noteikumu 3.punktā minētās fiziskās personas,

tirdzniecības vietā patērētājiem redzamā vietā izvieto šādu skaidri salasāmu informāciju:
11.1. ja tirdzniecības dalībnieks ir komersants, – uzņēmuma nosaukums (firma), nodokļu

maksātāja reģistrācijas numurs un tās personas vārds un uzvārds, kura ir atbildīga par
tirdzniecību attiecīgajā tirdzniecības vietā;

11.2. ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziskā persona – vārds un uzvārds.
12. Pirms pārtikas preču pārdošanas tirdzniecības dalībnieks veic pārtikas apriti

reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi, kas nodrošina tā tiesības
iesaistīties pārtikas apritē, un tirdzniecības laikā ievēro normatīvajos aktos noteiktās
prasības pārtikas apritei (piemēram, veterinārās, higiēnas, marķēšanas prasības pārtikas
apritei).

13. Lai saņemtu pašvaldības atļauju ielu tirdzniecībai, juridiskā vai fiziskā persona iesniedz
tirdziņa rīkotājiem šādus dokumentus:

13.1. juridiskā persona – nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopiju;
13.2. fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību, individuālā darba veicēja vai

nodokļu maksātāja, vai individuālā komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;
13.2. fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem

nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, – apliecinājumu (tirdziņa rīkotāju izsniegtā formā),
ka neveic saimniecisko darbību.

14. Tirdziņa organizatori ir tiesīgi pieprasīt tirdzniecības dalībniekam informāciju par
ielu tirdzniecībā realizējamām precēm un to izcelsmi, kā arī pārbaudīt šo
informāciju, ja tai rodas pamatotas aizdomas par sniegtās informācijas patiesumu.

15. Tirdzniecības vietā katrs tirgotājs pats ir atbildīgs par sanitāro un higiēnas
prasību un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu.

16. Tirdzniecību beidzot, tirgotājs tirdzniecības vietu atstāj tīru, atkritumus ņemot līdzi.
Atkritumu konteineri ir domāti apmeklētājiem.

17. Tirgus dalībniekiem ir pienākums ievērot toleranci un būt korektiem gan pret
citiem dalībniekiem, gan tirdziņa rīkotājiem.

17. Juridiskajām un fiziskajām personām, kas izmanto tirdzniecības vietu tirdziņā,
jāievēro šie noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti.

18. Ar savu piedalīšanos tirgus dalībnieki apliecina, ka ar tirgus noteikumiem ir iepazinušies un
tiem piekrīt.


