„Pierobežas pavasara gadatirgus Apē” 2019. gada 12. maijā,
Apes pilsētas estrādes, Avotu, Aptiekas un Jaunās ielas teritorijā, Stacijas
ielas posmā no Pasta ielas līdz stacijas laukumam ieskaitot, Skolas ielas
posmā no Apes Tautas nama līdz Stacijas ielai
Apes novada „Pierobežas pavasara gadatirgus Apē” norise:
1.Apes novada pierobežas pavasara gadatirgus Apē (turpmāk – Gadatirgus) norises laiks –
2019. gada 12. maijā no plkst.9:00 -14:00;
2.Tirgus norises vieta – Apes pilsētas estrādes, Avotu, Aptiekas un Jaunās ielas teritorijā, Stacijas
ielas posms no Pasta ielas līdz stacijas laukumam ieskaitot, Skolas ielas posms no Apes Tautas nama
līdz Stacijas ielai;
3.Tirgus dalībnieka pieteiktā viena tirdzniecības līdz 15 m2 (piecpadsmit kvadrātmetri) platībā,
vai līdz 5 (pieci) metri ielas malas garumā tiek piešķirta un ierādīta dalībniekam, kurš Gadatirgus

laikā veiks tirdzniecību.
Pieteikšanās:
1.Lai kļūtu par Gadatirgus dalībnieku (turpmāk – Dalībnieks), jāaizpilda iesniegums atļaujas
saņemšanai ielu tirdzniecībai pasākuma laikā, vai, ja ir paredzēts tirgot alkoholiskos dzērienus, kas
ir mājražojuma produkts (mājās raudzēti vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, pašbrūvēts alus),
jāaizpilda iesniegums par atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem
sabiedrisko pasākumu norises vietās, kura pieejami interneta vietnē www.apesnovads.lv.

Pieteikšanās notiek no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2019. gada 3. maijam, sūtot pieteikuma anketu
uz e-pastu: tirgus@ape.lv, nosūtot pa pastu - Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337, vai
personīgi iesniedzot tos Apes novada domē, kontaktelefoni mob. t. 29411072, - Ilze Āboliņa,
29436225 – Baiba Vadone. Sūtot pieteikuma anketu elektroniski, saņemot Jūsu pieteikumus
sazināsimies ar jums!
2. Pēc pieteikumu saņemšanas, rīkotāji pieteikumu akceptē uzreiz vai trīs dienu laikā.
Pašvaldības nodeva:
Tirdzniecības nodevas objekti un likmes:
Nodevas objekts
Tirdzniecības dalībniekam par tirdzniecības vietu ielu
tirdzniecībai dienā pasākuma vietā, tai skaitā gadatirgos,
tirgojot:
pašu ražoto un pašu audzēto lauksaimniecības produkciju, savvaļas
ogām, sēnēm, augļiem, riekstiem, savvaļas ziediem
pārtikas preces un bezalkoholiskos dzērienus
rūpnieciski ražotas nepārtikas preces
mājamatniecības preces, pašu izgatavotus mākslas priekšmetus,
lietišķas mākslas un daiļamatniecības izstrādājumus
pārtikā paredzētie augkopības, lopkopības un svaigi zvejas
produkti nelielos apjomos, biškopības produkti;
Pašu audzēto augļu, dārzeņu, ogu, ziedu produkciju, augļu koku un
ogulāju stādu, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli, dēstu
tirdzniecība
lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvnieku tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana bez alkohola
sabiedriskā ēdināšana, tai skaitā ar alkoholu
loterijas biļešu tirdzniecība vai produkcijas realizācijas degustācija,
vai prezentācija

Nodeva
EUR/dienā

5.00
10.00
10.00
7.00
5.00
7.00

7.00
15.00
20.00
7.00
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alkoholisko dzērienu tirdzniecība, tai skaitā alus
alkoholisko dzērienu, kas ir mājražojuma produkts (mājās raudzēti
vīni ar alkohola tilpuma saturu līdz 18%, pašbrūvēts alus),
tirdzniecība

25.00
15.00

Maksa pēc Rīkotāja apstiprinājuma saņemšanas līdz 2018. gada 9. maijam ir jāsamaksā Apes
novada domei (reģ. Nr. 90000035872) (turpmāk – Rīkotājs) uz norēķinu kontu
LV28HABA0551025833523, vai tiks iekasēta tirgus dienā Apes novada domes kasē. Veicot
pārskaitījumu, maksājuma mērķu sadaļā jānorāda: Dalībnieka vārds uzvārds un personas kods
vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs, dalības maksa dalībai „Pierobežas
pavasara gadatirgum Apē”.
Dalībnieku piedāvātie izstrādājumi:
Rīkotāji aicina pieteikties Tirgotājus ar pašaudzētu un pašizgatavotu produkciju, pārtikas un
nepārtikas precēm.
Tirdzniecības vieta:
1.Tirdzniecības vietu iekārtošana notiek 12.maijā no plkst. 6:00 līdz 8:00;
2.Rīkotājs katram Dalībniekam pasākuma norises dienā ierāda tirdzniecības vietu, atbilstoši
pieteikumā norādītajam tirdzniecības vietas izmēram;
3.Dalībnieks pats nodrošina savai tirdzniecības vietai nepieciešamo aprīkojumu, iekārto
tirdzniecības vietu;
4.Dalībniekam nav atļauts patvaļīgi iezīmēt, mainīt vai aizņemt tirdzniecības vietu.
Noteikumi dalībniekiem:
1.Iebraucot Apes pilsētas estrādes, Avotu, Aptiekas un Jaunās ielas teritorijā, Stacijas ielas posmā no
Pasta ielas līdz stacijas laukumam, Skolas ielas posmā no Apes Tautas nama līdz Stacijas ielai,
Rīkotājs ierāda tirdzniecības vietu;
2.Pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas Dalībniekiem, kuri netirgo no autotransporta tas
jānovieto ārpus iepriekš minētajām teritorijām;
3.Dalībniekiem jāreģistrējas un jāiekārtojas līdz plkst. 8:00;
4.Saskaņā ar Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 4 punktu,
tirgotājs nodrošina, lai tirdzniecības vietā atrodas visi dokumenti, atbilstoši saimniecisko
darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
5.Dalībnieks ir atbildīgs par ugunsdrošības noteikumu, darba drošības noteikumu un sanitāro
prasību ievērošanu tirdzniecības laikā savā tirdzniecības vietā;
6.Dalībniekam ir pienākums ar cieņu izturēties pret citiem Dalībniekiem un Gadatirgus
apmeklētājiem. Dalībniekam ir aizliegts traucēt vai kā citādi ietekmēt citu Dalībnieku
tirgošanas pasākuma laikā;
7.Dalībnieki, ierodoties un reģistrējoties pasākuma norises dienā, saņem rēķina oriģinālu par
dalības maksu pasākumā, ja pieteikumā ir norādīts un tas ir nepieciešamas, vai, maksājot
skaidrā naudā, kvīti.
Rīkotāja pienākumi un tiesības:
1.Rīkotājs nosaka dalībnieka tirdzniecības vietu un nenodrošina ar elektrības padevi;
2.Rīkotājs nenodrošina tirdzniecībai nepieciešamo aprīkojumu;
3.Rīkotājs patur tiesības anulēt dalībnieka dalību pasākuma norises laikā, ja tiek konstatēti
noteikumu pārkāpumi;

3

4.Rīkotāji nepieciešamības gadījumā var mainīt dalībnieka atrašanās vietu Gadatirgus norises
vietā;
5.Rīkotājs neatbild par dalībnieka preču un mantu drošību Gadatirgus norises laikā;
6.Rīkotājs nodrošina vispārējo kārtību pasākuma norises laikā;
7.Rīkotājs neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju
vainas dēļ radītiem zaudējumiem;
8.Rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies Dalībnieka vainas dēļ.

