
Kalnciema kvartāla tirgus iekšējās kārtības noteikumi: 

Lai tirgošanās noritētu iespējami veiksmīgi un sniegtu labāko rezultātu, lūgums būt           
atsaucīgiem un ievērot dažas svarīgas organizatoriskas lietas: 

Tirgus norisinās katru sestdienu visa gada garumā no plkst. 10.00 līdz 16.00.            
Decembrī tirgus notiek arī svētdienās. 

Ierašanās un iekārtošanās laiks ir limitēts:  

     pārtikas tirgotājiem no plkst. 8.00 līdz 8.50, 

     amatniekiem no plkst. 8.30 līdz 9.30. 

  Lūgums tirdzniecību veikt pilnu darba laiku (10.00-16.00). 

Iebraukt teritorijā var no Melnsila vai Kalnciema ielas.  

Iebraukšana teritorijā ir atļauta tikai līdz plkst. 9.00. Mašīnas var novietot uz Kristapa vai              
Kapseļu ielas. Melnsila ielas 10B stāvvieta ir domāta tirgus apmeklētājiem. Ja uz visu             
dienu atstāj mašīnu, tad tie ir 10eiro. 

Tirdzniecības vietas izmēri: 

   pārtikas tirgotājiem - 2x2 m telts, 

   amatniekiem - 3x1,5 (3x3 telts tiek dalīta starp diviem amatniekiem) vai 2x2, 3x2 telts. 

Inventāra īre: 

Nepieciešamības gadījumā Kalnciema kvartāla tirgus laikā ir iespējams izīrēt tirdzniecības          
galdu - 60x60cm/5eiro, lietussargu - 2x2/5eiro. 

Elektrība: 

Elektrības pieslēgums vitrīnām, ledusskapjiem, saldētavām, apgaismojumam ietilpst cenā. 

Ja Jums būs nepieciešams elektrības pieslēgums tirdzniecības laikā, lūgums nodrošināt          
pagarinātāju (6-10m). 

Elektrības cenā neietilpst sildītāji, par tiem tiek ņemta papildsamaksa 5eiro. 

 

 

 

Apmaksa: 

Rēķins tiek nosūtīts atsevišķā e-pastā no ekonts.lv, apmaksu lūgums veikt saskaņā ar            
rēķinu. Rēķina apmaksa ir jāveic no uzņēmuma konta, kurš ir norādīts rēķinā. Maksājumā             
ir jānorāda rēķina numurs. 

Dalības nauda tiek atgriezta/ pārcelta, ja par dalības atcelšanu tiek paziņots līdz piektdienas             
plkst. 17.00 pirms tirgus dienas, ja par dalības atcelšanu netiek paziņots vai tiek paziņots              
tirgus rītā, dalības maksa netiek atgriezta! 

Pieteikšanās un atteikšanās no dalības tirgū notiek līdz piektdienas         
plkst. 17:00! 

 

 

Īpašais piedāvājums visiem tirgus dalībniekiem no Kalnciema kvartāla vīna veikala-  

kafija melna, balta - 1,50 

tēja - 1,00 

Tirgus jaunumiem var sekot līdzi Facebook, Instagram. 

Esam atvērti Jūsu idejām par veiksmīgu sadarbību, rakstiet uz tirgus@kalnciemakvartals.lv          
Kā arī gaidām Jūsu produkcijas attēlus un stāstus, lai tālāk tos izplatītu sociālajos tīklos.              
Priecāsimies arī par Jūsu ierosinātām aktivitātēm vai darbnīcām tirgus laikā. 

 

 

Jūsu Kalnciema kvartāla komanda 

 

 

 

 

 

http://ekonts.lv/


 


