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PAVASARA TIRGUS RAUNĀ NOLIKUMS
1.
2.
3.

4.

5.

Vispārīgie noteikumi
Pavasara tirgus nolikums (turpmāk– Nolikums) nosaka kārtību, kādā norisināsies stādu,
amatnieku, mājražotāju tirgus pasākums (turpmāk – Tirgus).
Tirgus rīkotājs ir Raunas kultūras centrs (turpmāk – Rīkotājs).
Tirgus norisināsies 2022.gada 21. maijā Raunas pagasta pilsdrupu teritorijā, pilsdrupu torņa
pakājē, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā (piebraukšana no Skolas ielas)
(turpmāk - Tirdzniecības zona).
Rīkotāja nozīmētā kontaktpersona par Tirgus norisi ir Raunas kultūras centra vadītāja Linda
Vecgaile, tālrunis: +371 26590507. Jautājumus par norisi var uzdot arī elektroniski, nosūtot
tos uz e-pasta adresi: kulturarauna@smiltenesnovads.lv.
Ar Tirgus Nolikumu var iepazīties
mājas lapā: http ://www.smiltenesnovads.lv/
Tirgus_Smiltenes novads

Tirgus dalībnieku pieteikšanās kārtība
6. Amatnieki, mājražotāji un stādu audzētāji (turpmāk – tirgus dalībnieki), kuri vēlas
piedalīties
Tirgū,
līdz
2022.gada
18.maijam
(ieskaitot)
piesakās:
http
://www.smiltenesnovads.lv/ Tirgus_Smiltenes novads

6.1 elektroniski, aizpildot tirgotāja reģistrācijas pieteikumu;
7. Tirgus dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiek apkopoti 2020.gada 19. maijā.
8. Ar brīdi, kad Rīkotājs ir apstiprinājis tirgus dalībnieku sarakstu, Tirdzniecības zonā katram
tirgus dalībniekam tiek piešķirta Tirdzniecības vieta.
Dalības maksa tirgū un norēķinu kārtība
9. Tirgus Tirdzniecības zona tiek iedalīta tirdzniecības vietās, katra 3x3 m2 platībā
(turpmāk - Tirdzniecības vieta). Tirgus dalībnieks Nolikuma 6.punkta kārtībā var pieteikt
vienu Tirdzniecības vietu 3x3 m2 platībā, vai vairākas, ja paredzams, ka tirgus dalībniekam
Tirdzniecības vietas iekārtošanai būtu nepieciešama lielāka platība.
10. Tirgus dalībniekiem, kuri ir pieteikušies šā Nolikuma 6.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā,
apmaksu par Tirdzniecības vietas/vietu izmantošanu un elektrības pieslēgumu veic tirgus
dienā 2022. gada 21. maijā, vadoties pēc šāda izcenojuma:

10.1 EUR 5,00 (pieci euro 00 centi) t.sk. PVN par 1 (vienu) tirdzniecības vietu 3x3 m2
platībā;
10.2 EUR 2,00 (divi euro 00 centi) t.sk PVN par elektrības pieslēgumu. Maksa par
elektrības pieslēgumu tirgus dalībniekam tiek noteikta neatkarīgi no patērētā elektrības
daudzuma. Ja tirgus dalībnieku nav nepieciešams nodrošināt ar elektrības pieslēgumu,
viņam nav jāmaksā šajā apakšpunktā noteiktā maksa.
Tirgus norises laiki un kārtība
11. Tirgus iekārtošana: 2022. gada 21. maijā no plkst. 07:00 – 09:00.
12. Rīkotājs Tirgus dalībniekiem ierāda vietu Tirgus dalībnieku transportlīdzekļu novietošanai
atsevišķā zonā.
13. Tirgus dalībnieku transportlīdzekļu iebraukšanu un izbraukšana no Tirdzniecības zonas tiek
atļauta tikai no plkst. 14:30, tādējādi nodrošinot Tirgus dalībnieku un apmeklētāju drošību
Tirgus laikā. Tirgus laikā Rīkotājs patur tiesības norādīt citu laiku transportlīdzekļu
izbraukšanai no Tirdzniecības zonas.
Rīkotāja tiesības un pienākumi
14. Rīkotājs:
14.1. nosaka tirgus dalībnieka Tirdzniecības vietu Tirdzniecības zonā;
14.2. nodrošina Tirdzniecības vietas ar iespēju pieslēgt elektrību, ja tas nepieciešams;
14.3. ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies tirgus dalībnieka vainas dēļ;
14.4. neatbild par tirgus dalībnieka preču un mantu drošību Tirgus laikā;
14.5. nodrošina vispārējo kārtību Tirgū, tomēr neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas
apstākļu, dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem.
Tirgus dalībnieka tiesības un pienākumi
15. Tirgus dalībnieks:
15.1. ir tiesīgs izmantot tirgus Tirdzniecības vietu atbilstoši savām vajadzībām, ja tās nav
pretrunā ar šo Nolikumu un normatīvajiem aktiem;
15.2. var veikt reklāmas izvietošanu un reklāmmateriālu izplatīšanu vienīgi saskaņojot ar
Rīkotāju;
15.3. atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies tirgus dalībnieka vainas dēļ,
pamatojoties uz sastādīto aktu;
15.4. veic visus maksājumus, kas paredzēti šajā Nolikumā;
15.5. rūpējas par Tirdzniecības vietu nodod to Rīkotājam pilnīgā kārtībā;
15.6. ir atbildīgs par apmeklētāju drošību, kā arī, par ugunsdrošības, darba drošības
noteikumu un higiēnas prasību ievērošanu Tirgus laikā;
15.7. ir atbildīgs par savas Tirdzniecības vietas noformējumu;
15.8. ir tiesīgs atsaukt savu pieteikumu dalībai Tirgū, par to informējot Rīkotāju vismaz 3
dienas pirms Tirgus sākuma.
Atbildība
16. Tirgus dalībniekam ir jānodrošina tīrība savā tirdzniecības vietā gan tirgošanās laikā, gan pēc
tās.
17. Tirgus dalībnieks ir atbildīgs par savas Tirdzniecības vietas atbilstību vispārpieņemtām ētikas
normu un normatīvo aktu prasībām.
Domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos
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