SMILTENES NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv

2019.gada 21.maijā
Smiltenē
Apstiprināts
Smiltenes novada domes
Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas

2019.gada 21.maija sēdē (protokols Nr.5)

JĀŅU IELĪGOŠNAS TIRDZIŅA SMILTENĒ 2019.GADA 22.JŪNIJĀ
ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA
1. Jāņu ielīgošanas tirdziņš tiek rīkots Smiltenē, Mazās Atmodas ielas un Baznīcas laukuma teritorijā 2019.gada
22.jūnijā no plkst. 800 – 1500 .
2. Atļauts tirgot amatniecības, lauksaimniecības un pārtikas (ar vieglo alkoholu) preces.
3. Tirgotājiem ir jāievēro mazumtirdzniecības noteikumi un citi tirdzniecību reglamentējoši normatīvie akti, kā arī
atsevišķu preču aprites, izplatīšanas, publiskas demonstrēšanas vai reklamēšanas īpašā kārtība, kas noteikta
normatīvajos aktos un visi Smiltenes novada domes saistošie noteikumi.
4. Tirgotājiem sava dalība ir jāpiesaka Smiltenes novada domē pa pastu (Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729), pa Epastu: (tirgus@smiltene.lv), aizpildot anketu tiešsaistē http ://www.smiltene.lv/ Tirgus_Smiltenes _novads vai
iesniegt personiski Smiltenes novada domē (Dārza ielā 3, Smiltenē) aizpildot pieteikuma veidlapu un sniedzot
šādas ziņas:
4.1. uzņēmuma nosaukums, vienotais reģistrācijas Nr., juridiskā adrese;
4.2. preču sortiments un nepieciešamā tirdzniecības platība (norādot platumu un dziļumu metros);
4.3. kontaktpersona, kontakttelefons un e-pasta adrese.
5. Pēc saņemtajiem pieteikumiem tiek veikta vietu rezervēšana. Pieteikumi vietu rezervācijai tiek pieņemti līdz
2019.gada 17.jūnijam, pēc tam par savu dalību gadatirgū ir jāprecizē ar tirgus organizatoru pa tel. 29194723 vai
28323729.
6. Vietu rezervācija internetā www.smiltene.lv tiek publicēta 2019.gada 21.jūnijā līdz plkst 17:00.
7. Aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai juridiskajai vai fiziskajai personai.
8. Katrs gadatirgus dalībnieks pats atbild par LR normatīvo aktu ievērošanu, kā arī pakļaušanos Valsts ieņēmumu
dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un citu institūciju pārbaudēm, kā arī Smiltenes novada saistošajiem
noteikumiem.
9. Tirgus teritorijas norobežošanu, atkritumu konteineru, pārvietojamo tualešu uzstādīšanu un zīmju izvietošanu
saskaņā ar ceļazīmju shēmu veic SIA „Smiltenes NKUP”, atbildīgās personas- E.Aģe, J. Liniņš.
10. Tirgošanās vietu ierādīšana tiek uzsākta 2019.gada 22.jūnijā no plkst. 6.00.
11. Maksas par vietu iekasēšanu veic 2019.gada 22.jūnijā no plkst. 8.00 tirdziņam sākoties konkrētajā tirdzniecības
vietā.
12. Par Jāņu ielīgošanas tirdziņa tematisko saturu, kultūras programmu un tās tehnisko nodrošinājumu atbildīgā
persona- Pārsla Jansone.
13. Par vietu ierādīšanu un pašvaldības nodevas iekasēšanu atbildīgās personas – Ingars Veismanis un Andris
Jaunpetrovičs.
14. Par tehnisko drošību atbildīgā persona, Smiltenes novada pašvaldības policijas priekšnieks– N. Liepa.
15. Teritorijas uzkopšanu veic SIA „Smiltenes NKUP”, atbildīgā persona E.Aģe.
16. Zīmju un pārvietojamo tualešu novākšanu veic SIA „Smiltenes NKUP”, atbildīgā persona, J.Liniņš
17. Atkritumu konteineru aizvešanu veic SIA „Smiltenes NKUP” pēc SIA “ZAAO” atkritumu izvešanas, atbildīgā
persona, E.Aģe.
Domes priekšsēdētājs

/personiskais paraksts/

G.Kukainis

