Amatnieku rocības izrādīšana un tirgošanās Rankas muižā 13. septembrī
Tirgošanās noteikumi
1. Rankas muižas svētku amatnieku rocības demonstrēšana un tirgošanās notiks
Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākuma „Rankas muižas apslēptie dārgumi”
laikā muižas parka teritorijā 13. septembrī no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00
2. Tirgošanās organizators Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
3. Amatnieki pieteikties dalībai un iesūtīt dokumentus var līdz 2015.gada 10.
septembrim pa tālruni: 20277265 vai rakstot uz e-pastu: razots.gulbene@inbox.lv.
4. Pieteikties var dalībnieki, kas atbilst sekojošiem kritērijiem:
a. Amatnieki, amatu pratēji
b. Tautas lietišķās mākslas studijas
c. Mākslinieki/ individuālie meistari
d. Ekoloģiski tīru un Latvijā audzētu pārtikas produktu ražotāji
e. Našķu, saldumu tirgotāji
f. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji
5. Tirgošanās dalībnieks pats atbild par LR normatīvo aktu ievērošanu, kā arī
pakļaušanos Valsts Ieņēmumu Dienesta, Pārtikas un Veterinārā Dienesta un citu
institūciju pārbaudēm. Dalībniekam ir jāievēro visi mazumtirdzniecības noteikumi un
citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti, kā arī atsevišķu preču aprites,
izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas īpaša kārtība, kas
noteikta normatīvajos aktos un visi Gulbenes novada domes saistošie noteikumi.
6. Pēc saņemtajiem pieteikumiem tiek veikta vietu rezervēšana.
7. Tirgošanās vietu ierādīšana tiek uzsākta 2015. gada 13. septembrī no plkst. 7.00 –
9.00.( Lūdzam ievērot ierašanās laiku!)
8. Maksa par vietu tiks iekasēta 2015. gada 13. septembrī no plkst. 10.00, tirgum
sākoties, ierādītajā tirdzniecības vietā.
9. Apmaksa par piedalīšanos tirgū - EUR 5.00 no dalībnieka.
10. Tirdzniecības koordinatori patur tiesības izvērtēt Dalībnieku atbilstību gadatirgus
tematikai.
11. Ierobežojumi tirgotājiem:
Ja rezervētā tirdzniecības vieta netiek aizņemta līdz plkst. 8.30, tās rezervācija
tiek atcelta. Pēc tirdzniecības vietu iekārtošanas, tirgotāja autotransports jānovieto
stāvlaukumā ārpus tirdzniecības teritorijas.
Tirdzniecības vietām ir jābūt iekārtotam līdz plkst. 9.00.
12. Sava tirdzniecības vieta ir jānoformē ziedu tematikā, svētku noskaņās. Pasākumā
noteikta balta (gaiša) tirgošanās nojumes krāsa. Tirgotājiem lūgums ģērbties
stilizētos tautas tērpos, tautas tērpos vai muižas tematikai atbilstošā apģērbā.
13. Tirgotājs ir atbildīgs par ugunsdrošības noteikumu, darba drošības noteikumu un
sanitāro prasību ievērošanu tirdziecības laikā savā tirdzniecības vietā.

