APSTIPRINĀTS
ar Jaunpiebalgas novada domes
2018. gada 10.jūlija sēdes
lēmumu Nr.128 (protokols Nr.7; 17.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Jaunpiebalgas novada domes 10.06.2019.sēdes
lēmumu Nr.93 (protokols Nr.6;7.§)

Izstādes - gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”
Nolikums
Mērķis
Izstādi – gadatirgu „Izvēlies Piebalgu!” attīstīt, kā savdabīgu, estētisku,
vēsturiskās un mūsdienu materiālās un nemateriālās kultūras mantojuma
sintēzi, lai apzinātu, pārmantotu un iedzīvinātu to mūsdienu sabiedrībā.
Pasākuma organizatori.

I.

Jaunpiebalgas novada dome, reģistrācijas Nr.90000031033, Gaujas iela 4,
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, LV-4125, kuru pārstāv ar domes lēmumu
izveidota pasākuma orgkomiteja trīs cilvēku sastāvā.
Pasākuma orgkomiteja lai realizētu pasākumu izveido darba grupu, kuras
sastāvā ietilpst attiecīgo nozaru speciālisti, struktūrvienību vadītāji un uz atsevišķu
līgumu, vienošanos pamata pieaicināti dalībnieki un organizatora deleģēti pārstāvji
(turpmāk – darba grupa).
II.

Nolikuma objekts.

Nolikuma objekts ir Izstāde - gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!”, ar to saistītie un
organizācijas procesā pasākuma orgkomitejas apstiprinātie pasākumi.
III.

Pasākuma norises vieta un laiks.

Pasākums norisinās Jaunpiebalgas novada teritorijā katra gada augusta mēnesī.
IV.

Pasākuma uzdevumi.

Uzdevumi:
1. Turpināt organizēt Jaunpiebalgas novadam nozīmīgu pasākumu Izstādigadatirgu „Izvēlies Piebalgu!”, ar virsuzdevumu - popularizēt preču zīmi
„Izvēlies Piebalgu” un veicināt tās atpazīstamību un izplatību Latvijā.
2. Veicināt uzņēmējdarbību Vidzemes reģionā, sniedzot iespēju visa veida
uzņēmumiem un iestādēm prezentēt sevi un pārdot savus produktus.
3. Atbalstīt un veicināt tradicionālās Piebalgas un Vidzemes amatniecības un
mājražošanas attīstību.
4. Veicināt jaunu sadarbības partneru un investīciju piesaisti.
5. Aktualizēt „zaļā” dzīves veida un EKO tūrisma priekšrocības un iespējas,
popularizējot bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošanu un
tirdzniecību.
6. Informēt lauku uzņēmējus, amatniekus un zemniekus par finansējuma
piesaistes iespējām savām ražotnēm un projektiem. Sniegt konsultācijas par
ES finansējuma piesaisti. Informēt par pozitīvas uzņēmējdarbības vides
veidošanas priekšrocībām.
7. Attīstīt ar lauksaimniecisko ražošanu nesaistītus ienākumu avotus un
paaugstināt dzīves līmeni lauku reģionos.

8. Popularizēt ideju par katra cilvēka – personības radošo izpausmju
neatkārtojamību un paliekošu vērtību, kā arī veicināt izpratni par nemateriālās
kultūras nozīmīgumu un nepieciešamību.
9. Veidot kultūras programmu apmaiņas un prezentācijas Latvijas un
starptautiski, izceļot un iepazīstinot ar savas vietas unikalitāti, savdabību un
kultūrvēsturisko mantojumu.
V.

Izstādes - gadatirgus izklaides un kultūras programma.

Izstādes - gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” kultūras un izklaides programma ir
demokrātiska, pieejama visiem, apmierina dažādu sociālo slāņu, interešu un paaudžu
apmeklētājus.
Programmu veido: trīs galvenās sadaļas:

1. Tirgus sadaļa
2. Informatīvā sadaļa
3. Izklaides sadaļa

Izstādes - gadatirgus programmu veido:
1. Gadatirgus teritorijā notiekošās, tirgotāju un ražotāju produkcijas noietu un
atpazīstamību veicinošās aktivitātes.
2. Zīmola „Izvēlies Piebalgu” pasniegšanas ceremonija.
3. Izstādes - gadatirgus teritorijā notiekošie izklaides pasākumi dažādām vecuma
un interešu grupām.
4. Izstādes - gadatirgus dienas izskaņā Jaunpiebalgas estrādē „Taces” noslēguma
pasākuma koncerts un balle.
VI.

Izstādes - gadatirgus finansēšanas avoti

Izstādes – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” finansējumu veido Jaunpiebalgas
novada domes piešķirtie līdzekļi, piesaistīto sponsoru līdzekļi, kā arī līdzekļi, kas tiek
iekasēti par dalību izstādē – gadatirgū un kas tiek iekasēti par ieeju izstādesgadatirgus noslēguma pasākuma koncertā un ballē.
VII.

Dalībnieki, uzraudzība

Izstādes - gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” dalībnieki ir LR uzņēmumu reģistrā
reģistrētas juridiskas personas, fiziskas personas, amatnieki, individuālie komersanti,
zemnieki, pašnodarbinātās personas, mājražotāji, kā arī ārzemju kompāniju filiāles,
kas veic legālu uzņēmējdarbību LR teritorijā.
Lai kļūtu par izstādes - gadatirgus dalībnieku, jāiesniedz Pieteikums – Līgums
(Pielikums Nr. 1) un jāveic apmaksa par piedalīšanos. Dalība Izstādē - gadatirgū
jāpiesaka ne vēlāk kā nedēļu pirms Izstādes - gadatirgus „Izvēlies Piebalgu!” norises
datumam.
Tirdzniecības atļauju izsniegšanu un tirdzniecības nodevu iekasēšanu veic
Jaunpiebalgas novada domes pilnvarota persona.
Pasākuma darbības uzraudzību savas kompetences ietvaros veic Valsts Policija,
piesaistītā apsardzes firma un zemessargi, kā arī Jaunpiebalgas novada domes
pilnvarotas personas.
VIII. Informācija
Tuvāku informāciju var iegūt pie pasākuma orgkomitejas, kura darbojas
pamatojoties uz novada domes priekšsēdētājs izdoto rīkojumu.
(Ar grozījumiem kas izdarīti ar JND 10.06.2019. sēdes lēmumu Nr. 93)
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