BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI PAR
PIEROBEŽAS TIRGU APĒ
VAI PIETEIKTAJĀ VIETĀ KONKRĒTAJOS METROS IR IERĒĶINĀTA ARĪ
TIRGOTĀJA AUTOMAŠĪNA ?
Ja vēlaties automašīnu savā tirgošanās vietā, tas noteikti jānorāda tirgus pieteikuma
anketā.

VAI ES VARU TIRGOTIES TAJĀ PAŠĀ VIETĀ KUR IEPRIEKŠĒJAJĀ GADĀ ?
Pašvaldība vietu sadalījumu veic pieteikšanās rindas kārtībā.Mūsu rīcībā nav īpašu
vietu iepriekšējām iestrādēm!

VAI DALĪBU TIRGUM VARU PIETEIKT UZ VIETAS AIZPILDOT ANKETU?
Jā, šāda veida iespēja ir, to var izdarīt Apes novada domē 1.stāvā pie
uzņēmējdarbības speciālistes Baibas Vadones vai tūrisma darba organizatores Ilzes
Āboliņas.
Adrese: Stacijas iela 2, Ape, Apes novads.

KUR JĀVEIC MAKSĀJUMS ?
Maksājums saskaņā ar Apes novada domes 28.02.2019. Saistošie noteikumi Nr.3:
http://www.apesnovads.lv/wp-content/uploads/2019/03/Apes-novada-domes28.02.2019.-Saisto%C5%A1ie-noteikumi-Nr.3_2019.pdf
Rekvizīti:
Apes novada dome
Reģ. Nr. 90000035872; PVN Reģ. Nr. LV9000003587
Bankas konts: LV28HABA0551025833523
Bankas kods: HABALV22 ar norādi Pavasara gadatirgus Apē, tirgotāja nosaukums.

VAI TIRGUS VIETĀ BŪS MARĶĒTA AR MANU UZVĀRDU VAI FIRMAS
NOSAUKUMU ?
Tirgus vietas tiks numurētas, bez uzvārdiem, firmu nosaukumi vai uzvārdi būs tikai
estrādes teritorijā stādu audzētājiem.Savu vietu varēsiet atrast pēc kontrolpunktu
darbinieku ieteikumiem pie iebraukšanas vai arī informatīvajos tirgus izvietojuma
plānos, kuri atradīsies, pie iebraukšanas tirgus zonās.

VAI SOCIĀLAJOS TĪKLOS BŪS IESPĒJAMS REDZĒT IZVIETOJUMU
IEPRIEKŠ?
Nē tas nav paredzēts. Bet Jums būs zināms jūsu numurs.

VAI TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJU VAR UZRĀDĪT IZŅĒMUMA KĀRTĀ PIE
IEBRAUKŠANAS TELEFONĀ ?
Jā ,bet pamatā tirdzniecības atļaujai jābūt papīra formātā izdrukātai- uzrādāmai.

VAI SAVSTARPĒJI VIENOJOTIES AR CITU TIRGOTĀJU VAR MAINĪT
TIRDZNIECĪBAS VIETAS ?
Tirgus organizētājs šādu iespēju nav paredzējis, tirgus organizators ir tiesīgs ierādīt
vietas, citām personām šādu pilnvaru nav!

VAI TIRDZNIECĪBAS VIETAS SAMAKSU VAR VEIKT 11.05 SESTDIENĀ
PIRMS TIRGUS APES NOVADA DOMĒ?
Nē, tirdzniecības vietas apmaksu var veikt iepriekš norādītajos terimiņos, kā arī
saņemt tirdzniecības atļauju elektroniski.Ja neesiet apmaksājis iepriekš tirgus vietu,
to varēsiet izdarīt tirgus dienā 12.05.2019 no rīta pirms iebraukšanas tirgus
teritorijā,Apes novada domē rindas kārtībā(sekot informācijai)

VAI SAVU DALĪBU TIRGUM VAR PIETEIKT TELEFONISKI?
Nē, pieteikumi tiek pieņemti elektroniski, sūtot uz e pastu tirgus@ape.lv, vai
personīgi nogādājot Stacijas ielā 2, Apē, Apes novada domē 1.stāvā pie
uzņēmējdarbības speciālistes Baibas Vadones vai tūrisma darba organizatores Ilzes
Āboliņas.

VAI SAVU VIETU TERITORIJĀ DRĪKST IEŅEMT IEPRIEKŠĒJAJĀ DIENĀ?
Jā, tikai saskaņojot ar tirgus organizētājiem.

KĀPĒC VAJADZĪGA TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJA ?
Tirdzniecības atļauja ir likumdošanā noteikts dokuments, kas atļauj tirgotājam veikt
tirdzniecību. Mūsu gadatirgus gadījumā tirdzniecības atlauja būs jāuzrāda pie
iebraukšanas teritorijā.
Uzmanību stādu tirgotājiem!
Neaizmirstiet norādīt nepieciešamo vietas platību (nojumes lielums, galda garums,
piekabes garums , busa garums, vai iebrauksiet busu ar sānu un tirgosiet preci no
sāna vai aizmugures? Preci tirgosiet no galdiem vai no zemes,u.c.nianses)

KAD VEIKT APMAKSU?
Apmaksu veikt tikai pēc reģistrācijas apstiprinājuma saņemšanas e -pastā no tirgus
organizatoriem!!!

VAI TIRGUS TERITORIJAS BŪS IEPRIEKŠĒJĀS?
Teritorijas Apes pierobežas tirgum ir sekojošas :
1.Amatnieku zona, pie skolas uz trotuāra bez auto, trīsstūris pretim skolai un
2 .zona Stacijas iela sākot no veikala Top līdz autoostas līkumam.
Mājražotāju piedāvājums 1.zona pie bērnudārza sētas
2. zona Sākot no tautas nama gar Apes novada domi
3 Rūpniecības preces : Autoostas teritorija , Avotu iela līdz Aptiekas ielai bez auto,
Avotu iela viena ielas mala, līdz estrādes parka sākumam jeb bērnudārza teritorijas
sākumam, Aptiekas iela , Jaunā iela pēc vajadzības.
Cita pārtika popkorns, cukura vate – izvietojam gan pie estrādes parka ,gan pilsētas
centrā .
Atkarībā no vietas nr., kurš tiek iezīmēts un nosūtīts pēc tirgus maksas sūtam arī
informāciju, no kuras puses iebraukšana tirgū.
Zaļā puse –bērnudārza sēta
Sarkanā – gar tautas namu.

