NOLIKUMS
par tirdzniecību amatnieku tirdziņā
Gulbenes pilsētas svētku un
1.Starptautiskā mākslas festivāla “Divi Jūliji” ietvaros
Tirdziņa rīkotājs: Gulbenes novada PA “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrs”
Vieta: Vecgulbenes muižas parks, Brīvības iela 18, Gulbenes novads, Gulbene, LV4401
Laiks: 2018.gada 28.jūlijs
Tirdzniecība: 28.jūlijā no plkst.10.00-16.00
/vietas iekārtošana no plkst.8.00 līdz 9.30 Vecgulbenes muižas parkā /
1. Tirdzniecības dalībnieki un noteikumi:
1.1. Tirdzniecības dalībnieks ir fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusi saimniecisko
darbību (turpmāk tekstā – Dalībnieks), tirgošanās nojumēm jābūt baltā, bēšā vai zaļā
krāsā.
1.2. Dalībnieks pieteikties tirdziņam var rakstiski, sūtot savu pieteikumu uz e-pastu:
iveta.kovtunenko@gulbene.lv vai zvanot pa tālruni 29131404.
1.3. Pieteikumā iekļaujamā informācija:
 saimnieciskās darbības forma (SIA, IK u.tml.) un tās reģistrācijas numurs,
 nosaukums,
 adrese,
 kontaktpersona,
 kontaktinformācija (tel.nr., e-pasts u.c.),
 preču sortiments,
 nepieciešamā vietas platība (ne vairāk par 3x3m).
1.4. Dalībnieks drīkst piedalīties tirdzniecībā tikai ar tādu produkciju, kādu ir norādījis

pieteikumā.
1.5. Rīkotājs ir tiesīgs aizliegt Dalībniekam tirgot produkciju, kura nav norādīta
pieteikumā, un pārkāpuma nenovēršanas gadījumā, izraidīt Dalībnieku no pasākuma
vietas.
1.6. Rīkotājs nodrošina Dalībniekam tirdzniecības vietu tādā platībā, kādu Dalībnieks
norādījis pieteikumā. Ierodoties pasākuma norises vietā, Dalībnieks sagaida līdz Rīkotājs
ierāda tirdzniecības vietu, un tikai tad veic uzstādīšanas darbus.
1.7. Dalībniekam ir pienākums pašam iekārtot savu tirdzniecības vietu, nodrošinot to ar
nepieciešamo atribūtiku (galdiem, statīviem, nojumēm utt.), to vizuāli noformēt atbilstoši
pasākuma tematikai, rūpēties par tīrību un kārtību savā tirdzniecības vietā.
1.8. Dalībnieks ir atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu, kas reglamentē tirdzniecības
veikšanas jomu.
1.9. Tirdzniecību drīkst veikt TIKAI no telts, nojumes, saulessarga vai īpaši dizainētas
(un saskaņotas ar Rīkotāju) tirdzniecības vietas, atbilstoši produktam un 1.Starptautiskā
mākslas festivāla “Divi Jūliji” tirdziņa tematikai.
Tirdzniecība notiek 3 x 3 m lielā, baltā, bēšā vai zaļā teltī. Blakus teltij aizliegts
novietot treilerus, piekabes un citu palīgaprīkojumu.

1.10. Tirgoties atļauts ar dzintara, ādas, koka, akmens izstrādājumiem, sudraba
rotām, grāmatām, tekstilizstrādājumiem, pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem,
lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem.
1.11. Tirgoties nav atļauts ar zivju un gaļas produkciju.
1.12.Dalībnieka transporta līdzeklim stingri AIZLIEGTS atrasties tirdzniecības vietā, tas
jānovieto Rīkotāja norādītajā stāvlaukumā.
1.13. Transporta kustība pasākuma teritorijā tirdzniecības norises laikā nav atļauta.
Dalībniekam nav tiesību atstāt tirdzniecības vietu ātrāk nekā norādījis Rīkotājs, izņemot
gadījumu, ja pārdota visa produkcija.
1.14. Rīkotājam, ierādot Dalībnieka tirdzniecības vietu, ir tiesības sagrupēt Dalībniekus
atkarībā no piedāvātās produkcijas sortimenta vai citiem apsvērumiem.
2. Maksa par dalību tirdziņā:
2.1. Dalības maksas apmērs: 5.00 EUR (vieta 3x3m).
2.2. Dalības maksa ietver Rīkotāja infrastruktūras izmantošanu (pārvietojamie sanitārie
punkti, autostāvvieta) un organizatoriskos darbus.
2.3. Dalības maksa Dalībniekam ir jāsedz tirdziņa norises dienā.
2.4. Ar savu piedalīšanos Dalībnieks apliecina, ka ar šiem noteikumiem ir iepazinies
un tiem piekrīt.
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