LĪGUMS – PIETEIKUMS
dalībai
Izstādē- gadatirgū “Izvēlies Piebalgu”
2020. gada 8.augustā
Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgā,
Gaujas ielā 4

Nosaukums:
Reģ.Nr:
PVN Reģ.Nr:
Adrese:
Banka:
Kontaktpersona:

Rīkotājs:
Jaunpiebalgas novada dome
Reģ.Nr. 90000031033
Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pag., Jaunpiebalgas novads

INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU
Tālrunis:
Fakss:
E-pasts:
www:
SWIFT:
Konta Nr:
Tālr:
E-pasts:

LAUKUMS
Izstādes platība (āra laukums)
līdz 10 m2
virs 10 m2
Gadatirgus platība
Minimālā platība 3x2 m (viena tirdzniecības vieta)
tirdzniecībai ar pārtiku
mājas apstākļos izgatavota
rūpnieciski ražota
popkorns, cukura vate, saldējums
tirdzniecība ar amatnieku, mājražotāju izstrādājumiem
tirdzniecība ar pašaudzētiem dārzeņiem, ogām, augļiem,
stādiem, grāmatām
Pieslēgums

CENA EUR(AR PVN)

IZVĒLĒTĀ PLATĪBA

30 euro
70 euro

6 euro
15 euro
10 euro
5 euro
3 euro

Jauda

PAPILDUS APRĪKOJUMS:

Internets
Elektrība
No maksas atbrīvoti Jaunpiebalgas novada amatnieki, mājražotāji, valsts un pašvaldību iestādes, kuras sniedz
publiskos pakalpojumus.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VEIDS/ PRECE

Jā
RĒĶINS:

Nē

Maksājums uz
vietas

IZSTĀDĒ PIEDALĪSIMIES AR SEKOJOŠIEM ĪPAŠIEM PIEDĀVĀJUMIEM, AKCIJĀM:
Piedāvājums:

Vēlamais laika posms:

INFORMĀCIJA TIKS IEKĻAUTA REKLĀMAS MATERIĀLOS!
Apliecinu dalību izstādē un piekrītu tās dalības noteikumiem, kurus esmu saņēmis un ar tiem iepazinies:
Vārds, uzvārds: …………………………………

Paraksts: …………………………………..

20__. gada __.______________

Z.v.

Aizpildītu pieteikumu nosūtīt pa faksu 64174076 vai ieskanētu - elektroniski dome@jaunpiebalga.lv , vai
iesniegt personīgi Jaunpiebalgas novada domē, Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, līdz š.g.3.augustam
Rīkotājs – Jaunpiebalgas novada dome
Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads,
LV-4125
T.64162440, fakss: 64174076
novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs
mob.t.29135219
e-pasts: dome@jaunpiebalga.lv

Atbildīgā persona par tirgotājiem
Anita Šūtele
mob.t. 28606189
e-pasts: anita.sutele@jaunpiebalga.lv

Pielikums LĪGUMAM – PIETEIKUMAM

Dalības noteikumi
Izstādē – gadatirgū „Izvēlies Piebalgu – 2020”
NOTEIKUMI, kas attiecas uz visiem dalībniekiem
1. Organizatori.
1.1. Izstādes – gadatirgus „Izvēlies Piebalgu” Organizators ir Jaunpiebalgas novada dome, Gaujas iela 4, Jaunpiebalga
Jaunpiebalgas pagasts,, Jaunpiebalgas novads, LV - 4125, tālrunis: 64162440, fakss: 64174076, e-pasts
dome@jaunpiebalga.lv
2. Dalībnieks
2.1. Izstādes – gadatirgus Dalībnieks ir fiziska vai juridiska persona, kas parakstījusi izstādes - gadatirgus līgumu pieteikumu ar mērķi piedalīties izstādē - gadatirgū.
2.2. Dalībnieki ir tiesīgs izstādīt un tirgot tikai kvalitatīvus eksponātus un preces, tie nedrīkst būt aizliegti LR
likumdošanā. Pretējā gadījumā Organizatoram ir tiesības dalību izstādē – gadatirgū atteikt.
3. Maksājumi par izstādi
3.1. Dalībnieks iegūst izstādes – gadatirgus dalībnieka tiesības tikai pēc Līguma - pieteikuma iesniegšanas un rēķina
par dalību izstādē – gadatirgū apmaksas.
3.2. Rēķins par piedalīšanos izstādē - gadatirgū pēc Līguma–pieteikuma saņemšanas tiks izsūtīts uz pieteikumā
norādīto e-pastu, faksu vai adresi.
3.3. Visi maksājumi veicami EUR skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz Organizatora norādīto norēķinu kontu vai uz
vietas izstādes – gadatirgus dienā.
3.4. Maksā par piedalīšanos izstādē – gadatirgū ietilpst:
3.4.1. konkrēta vieta āra laukumā, kura tiks rezervēta tikai pēc līguma - pieteikuma iesniegšanas.
3.4.2. tirdzniecības atļaujas saņemšana.
4. Maksājumi par gadatirgu
4.1. Dalībnieks iegūst izstādes – gadatirgus dalībnieka tiesības tikai pēc Līguma - pieteikuma iesniegšanas un
pašvaldības nodevas par dalību izstādē – gadatirgū apmaksas (pasākuma dienā).
4.2. konkrēta vieta āra laukumā, kura tiks rezervēta tikai pēc līguma - pieteikuma iesniegšanas.
5. Izstādes – gadatirgus darba laiks
5.1. š.g. 08.augustā no 09:00 – 16:00
5.1.1. Dalībnieki savas vietas var ieņemt laukumā no plkst. 06:00
5.2. Izstādes – gadatirgus atklāšana š.g. 8.augustā plkst. 10:00
6. Dalībnieku iekārtošanās laukumā.
6.1. Laukums jāiekārto 08.08.2020. no plkst. 06:00-09:00.00
6.2. Iekārtošanas darbi jāveic laukumā, kas nepārsniedz 1m attālumu no ierādītā laukuma.
6.3. Dalībniekam nav tiesīgs pieslēgties elektrības padeves ligzdām patstāvīgi. Tas iespējams tikai ar Organizatora
elektriķa palīdzību, kurš noteiks precīzās izvadu ligzdas un jaudas pieļaujamību. Par elektrības jaudas
palielināšanas nepieciešamību norādīt Līgumā-pieteikumā.
7. Dalībnieka izvākšanās no laukuma.
7.1. Dalībnieks nedrīkst novākt vai iznest no izstādes eksponātus pirms izstādes oficiālās slēgšanas.
8. Par tirdzniecības noteikumu ievērošanu.
8.1. Tirdzniecība var notikt tikai Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā, iepriekš saņemot no
Organizatora saskaņotajam preču sortimentam tirdzniecības atļauju.
9. Kārtība
9.1. Par ierādītās platības uzkopšanu izstādes - gadatirgus darba laikā atbild Dalībnieks.
9.2. Dalībnieks ir atbildīgs par savas ierādītās platības tīrību pēc montāžas un demontāžas.
10. Dalībnieka darbība stendā.
10.1. Izstādes - gadatirgus laikā Dalībniekiem jāuzturas savos stendos, un šajā laikā Dalībnieks uzņemas atbildību par
savu stendu.
11. Atbildība
11.1. Dalībnieks:
11.1.1. Dalībniekam līdz 06.08.2020. jāpaziņo Organizatoram par nepiedalīšanos izstādē - gadatirgū, ja iepriekš
ir veikta pieteikšanās.
11.1.2. Dalībnieks ir atbildīgs, lai stends netiktu novākts pirms izstādes – gadatirgus slēgšana.
11.2. Organizators:
11.2.1. Gadījumā, ja izstāde – gadatirgus Organizatora vainas dēļ nenotiek, Dalībniekam tiek atmaksāta
iemaksātā naudas summa 100% apmērā.
11.2.2. Gadījumā, ja izstādi – gadatirgu traucē vai padara par neiespējamu force majeure vai tam pielīdzināmi
apstākļi (dabas stihijas, ugunsgrēki, valsts iestāžu aizliedzošie lēmumi vai rīkojumi, u.c. apstākļi, ko
Organizators nevarēja ne paredzēt, ne novērst ar tā rīcībā esošiem resursiem), Līguma 10.2.1.punktā
norādītā Organizatora atbildība nestājas spēkā.
11.2.3. Organizators nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Dalībnieka atrašanās vietu izstādes – gadatirgus
norises vietā. Šajā gadījumā iespēju robežās tiek ņemtas vērā Dalībnieka vēlmes un garantējam Dalībnieka
savlaicīgu brīdināšanu.

12. Ugunsdrošība
12.1. Izstādes – gadatirgus Organizators par ugunsdrošības stāvokli izstādē – gadatirgū atbild kopumā, kā arī
nodrošina ugunsdrošības noteikumos atbilstošas telpas, bet stendu izvietošanas vietās par ugunsdrošību atbild
izstādes - gadatirgus dalībnieki.
12.2. Dalībniekiem izstādes – gadatirgus teritorijā aizliegts:
12.2.1. atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas un tehnoloģisko aparatūru;
12.2.2. elektrotīklu aizsardzībai izmantot nekalibrētus drošinātāju kūstošus ieliktņus;
12.2.3. ekspluatēt bojātu tehnoloģisko elektroiekārtu, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju;
12.2.4. uzkopt stendus izmantojot VUŠ (viegli uzliesmojošs šķidrums) un DŠ (degošs šķidrums);
12.2.5. ātri uzliesmojošus materiālus novietot līdz 0,5m attālumam no apgaismes ķermeņiem;
12.2.6. izmantot bojātu aparatūru, kas varētu izsaukt dzirksteļošanu, īssavienojumu, sakaršanu.
12.3. Dalībnieks nav tiesīgs pieslēgties elektrības padeves ligzdām patstāvīgi. Tas iespējams tikai ar Organizatora
elektriķa palīdzību, kurš noteiks precīzās izvadu ligzdas un jaudas pieļaujamību. Par elektrības jaudas
palielināšanas nepieciešamību norādīt Līgumā-pieteikumā.
13. Apsardze un apdrošināšana
13.1. Dalībnieks pats atbild par sava stenda drošību.
13.2. š.g.08.augustā darbojas vispārējās apsardzes režīms, kas uzrauga kārtību izstādes teritorijā. Organizators
neuzņemas atbildību par izstādes – gadatirgus Dalībnieku vērtībām. Izstādes – gadatirgus Dalībnieks var slēgt
līgumu ar apsardzes firmu par sava stenda apsardzi.
13.3. Organizators neapdrošina izstādes gadatirgus Dalībnieku stendus izstādes – gadatirgus darba laikā, bet, ja
izstādes – gadatirgus Dalībnieks vēlas, tad stenda apdrošināšanu veic patstāvīgi ar apdrošināšanas firmu.
14. Valstī noteiktie ierobežojumi
14.1. Dalībnieki obligāti ievēro visus valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, kas veicami, lai ierobežotu
Covid-19 infekcijas izplatību, jo īpaši ar 2020.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos drošības pasākumus un ierobežojumus.
14.2. Dalībnieki, jo īpaši ievēro pasākuma organizatora izvieto informāciju par piesardzības pasākumiem:
14.2.1. brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai
izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
14.2.2. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir
noteikti;
14.2.3. pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus.
* Pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.
*Dalībnieks piekrīt savu personas datu un informācijas apstrādei, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas
(ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko
atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR)) prasībām.

