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APSTIPRINĀTI

LIELVĀRDES NOVADA SVĒTKI 2019 „Zīmju ceļš Rīta zvaigznes zīmē”
AMATNIEKU GADATIRGUS
NOTEIKUMI
Vispārīgie jautājumi
1. Amatnieku Gadatirgus, turpmāk - Gadatirgus, ir pasākums Lielvārdes novada svētkos,
kura rīkotājs ir Lielvārdes novada Kultūras centrs, turpmāk - Rīkotājs.
2. Gadatirgus norisināsies:
2.1. 2019. gada 6. jūlijā – Jumpravā
2.2. 2019. gada 13. jūlijā – Lēdmanē
2.3. 2019. gada 27. jūlijā - Lielvārdē
3. Rīkotāja kontaktpersona par Gadatirgus norisi konkrētajā vietā ir:
3.1. Jumpravā - Zane Skrauča, tālr.: +37125450061, e-pasta adrese:
knjumprava@lielvarde.lv;
3.2. Lēdmanē - Inese Nereta, tālr.: +37127802681, e-pasta adrese:
inese.nereta@lielvarde.lv;
3.3. Lielvārdē – Santa Zača - Ūdre, tālr.: +37129192564, e-pasta adrese:
knlielvarde@lielvarde.lv.
Gadatirgus dalībnieku pieteikšanās kārtība
4. Gadatirgus dalībnieki, turpmāk – Dalībnieks, kuri vēlas piedalīties novada svētku gadatirgū
konkrētajā norises vietā, līdz noteiktam datumam, kas norādīts interneta vietnē
www.lielvarde.lv, elektroniski aizpilda un nosūta pieteikuma veidlapu:
4.1. Pieteikuma veidlapa, kas tiks aizpildīta pēc norādītā laika vai nebūs aizpildīta pilnīgi,
var netikt izskatīta;
4.2. Pēc pieteikuma veidlapas iesūtīšanas jāsagaida atbildes vēstule ar apstiprinājumu par
dalību Gadatirgū;
4.3. Rīkotājs patur tiesības pārtraukt pieteikšanos pirms norādītā laika, ja būs sasniegts
maksimālais pieteikumu skaits;
4.4. Gadatirgus dalībniekam uz konkrētās norises vietas e-pastu ir jāiesūta ražotās
produkcijas un tirdzniecības vietas noformējuma foto.
5. Rīkotāja apstiprinājumu par Dalībnieka dalību konkrētajā Gadatirgus norises vietā
(Jumpravā, Lēdmanē, Lielvārdē) nosūta uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
6. Gadatirgus tirdzniecības vieta tiek piešķirta ar brīdi, kad Rīkotājs ir apstiprinājis Gadatirgus
dalībnieku sarakstu.
Maksājumi un norēķinu kārtība
7. Dalībnieki, kuri ir pieteikušies šo noteikumu 4. punktā minētajā kārtībā, Pašvaldības
noteikto nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Gadatirgus dienā maksā atbildīgajai
personai, kura izsniedz maksājuma apliecinošu dokumentu - kvīti.
Gadatirgus norises laiki un kārtība

8. Gadatirgus iekārtošana:
8.1. Jumpravā 06.07.2019. no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00.;
8.2. Lēdmanē 13.07.2019. no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00.;
8.3. Lielvārdē 27.07.2019. no plkst. 07.00 līdz plkst. 09.00.
9. Gadatirgus norises laiki:
9.1. Jumpravā 06.07.2019. no plkst. 13.00.;
9.2. Lēdmanē 13.07.2019. no plkst. 16.00.;
9.3. Lielvārdē 27.07.2019. no plkst. 10.00.
10. Gadatirgus laikā Dalībnieku transportlīdzeklis nedrīkst atrasties Gadatirgus laukumā vai
tirdzniecības vietā, atsevišķos gadījumos vienojoties ar Gadatirgus rīkotāju (ja tirgošanās
iespējama tikai no transportlīdzekļa).
Rīkotāja tiesības un pienākumi
11. Rīkotājs:
11.1. nosaka Dalībnieka tirdzniecības vietu Gadatirgus norises vietā;
11.2. nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Dalībnieka atrašanās vietu Gadatirgus
norises vietā;
11.3. nodrošina Gadatirgus tirdzniecības vietas ar iespēju pieslēgt elektrību;
11.4. ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Dalībnieka vainas dēļ;
11.5. neatbild par Dalībnieka preču un mantu drošību Gadatirgus laikā;
11.6. nodrošina vispārējo kārtību Gadatirgū;
11.7. neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju
vainas dēļ radītiem zaudējumiem.
Dalībnieka tiesības un pienākumi
12. Dalībnieks:
12.1. ir tiesīgs izmantot Gadatirgus tirdzniecības vietu atbilstoši savām vajadzībām, ja tās
nav pretrunā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem;
12.2. var veikt reklāmas izvietošanu un reklāmmateriālu izplatīšanu vienīgi saskaņojot ar
Rīkotāju;
12.3. atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas dēļ, pamatojoties uz
Rīkotāja un Dalībnieka sastādītu un abpusēji parakstītu aktu;
12.4. veic visus maksājumus, kas paredzēti šajos noteikumos;
12.5. rūpējas par tirdzniecības vietu un pēc Gadatirgus noslēguma nodod to Rīkotājam
pilnīgā kārtībā;
12.6. ir atbildīgs savā tirdzniecības vietā par apmeklētāju drošību, kā arī par ugunsdrošības
un darba drošības noteikumu ievērošanu Gadatirgus laikā;
12.7. ir atbildīgs par savas tirdzniecības vietas noformējumu atbilstoši Gadatirgus
tematikai – Lielvārdes novada svētki „Zīmju ceļš Rīta zvaigznes zīmē”;
12.8. atbildīgs par tīrību savā tirdzniecības vietā gan tirgošanās laikā, gan pēc tās;
12.9. ir tiesīgs atsaukt pieteikuma anketu, par to informējot Rīkotāju vismaz 3 dienas pirms
Gadatirgus sākuma.
Noslēguma jautājumi
13. Ja pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses bez attaisnojoša iemesla, vai Dalībnieks
neierodas pirmajā dienā uz Gadatirgu par to nebrīdinot, tad Rīkotājam ir tiesības izmantot
pieteikto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem.

