TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI SALASPILS NOVADA SVĒTKOS
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Salaspils novada svētku tirdziņš (turpmāk - Tirdziņš) ir pasākums, kas notiks 2020.gada
30.maijā Nacionālajā botāniskajā dārzā, Miera ielā 1, Salaspilī, un ko rīko Salaspils novada
pašvaldības iestāde "Salaspils Kultūras nams" (turpmāk - Rīkotājs).
1.2. Tirdziņš paredzēts 2020.gada 30.maijā no plkst.12.00.
1.3. Atbildīgā persona par Tirdziņa norisi ir Nacionālā botāniskā dārza Izglītības un informācijas
nodaļas vadītājs vai cits viņu aizvietojošs darbinieks (turpmāk - NBD pārstāvis), e-pasts:
gadatirgus@nbd.gov.lv, tālr.: 28670426.
2. Kritēriji dalībai Tirdziņā un tirgotāju pieteikšanās kārtība, apmaksa
2.1. Preču piedāvājumam jāatbilst tautiska, latviskās tradīcijās sakņota gadatirgus atmosfērai.
Tirgošanās ar plaša patēriņa precēm (drēbes, apavi, plastmasas rotaļlietas no Ķīnas) netiks
akceptēta.
2.2. Ēdinātāju piedāvājumā priekšroka tiks dota daudzveidīgam, veselīgam uzturam un Latvijā
ražotām, audzētām izejvielām.
2.3. Dabai draudzīgi risinājumi tiks īpaši atbalstīti. Ēdinātājiem jāizmanto vienreizlietojamie
trauki no papīra, bambusa vai citiem pārstrādājamiem materiāliem.
2.4. Tirdzniecības vietas noformējumam jāatbilst svētku koncepcijai, priekšroka vienkrāsainām
tirdzniecības teltīm ar oriģinālu, radošu vizuālo risinājumu, noformējumu.
2.5. Preču klāsts jāsaskaņo ar NBD pārstāvi.
2.6. Pretendentu atbilstību dalībai Tirdziņā izvērtē Rīkotājs un NBD pārstāvis.
2.7. Lai pieteiktos tirdzniecībai Tirdziņā, pretendentam jāaizpilda Pieteikuma anketa. Līdz
2020.gada 1.maijam jānosūta uz e-pastu: gadatirgus@nbd.gov.lv. Pieteikuma anketu var
lejuplādēt https://www.nbd.gov.lv/lv/gadatirgi. Tālrunis informācijai: 28670426.
2.8. NBD pārstāvis ir tiesīgs nepieņemt pretendentu pieteikumus pēc noteiktā pieteikumu
iesūtīšanas termiņa.
2.9. Tirdziņa pretendents saņems NBD pārstāvja apstiprinošu e-pastu par pieteikuma saņemšanu.
2.10. Apstiprinājumu par dalību Tirdziņā, pretendenti saņems uz pieteikumā norādīto e-pastu līdz
2020.gada 15.maijam.
2.11. Pretendentam jāapmaksā no NBD pārstāvja elektroniski saņemtais rēķins rēķinā norādītajā
termiņā. Veicot pārskaitījumu, maksājuma mērķī jānorāda EKK 21399 un rēķina numurs.
2.12. Pēc maksājuma veikšanas, pretendentam jānosūta maksājuma uzdevums uz e-pastu
gadatirgus@nbd.gov.lv.
2.13. Neveicot apmaksu noteiktajā laikā, pretendents zaudē tirgotāja tiesības dalībai Tirdziņā.
2.14. Tirdzniecības vietas maksa: 2m modulis – 30 EUR; 3m modulis – 45 EUR. Elektrības
pieslēgums 5 EUR.
3. Tirdziņa norises laiks un kārtība
3.1. Iebraukšana Nacionālā Botāniskā dārza (turpmāk – NBD) teritorijā pa Miera ielas vārtiem
(skat. Pielikumu Nr.1).
3.2. NBD nodrošina numurētu, teritorijas vietā iezīmētu tirdzniecības vietu.
3.3. Iebraucot NBD teritorijā, katram tirgotājam jāuzrāda apmaksātā rēķina maksājuma
uzdevums un tiek ierādīta tirdzniecības vieta.
3.4. Tirdzniecības vietas iekārtošana notiek Tirdziņa norises dienā no plkst.9.00 līdz 11.00.
3.5. Tirdziņa norises laiks no plkst.12.00 līdz 1.00.
3.6. NBD pārstāvis ir tiesīgs noteikt tirgotājam viņa tirdzniecības laiku.
3.7. Tirdzniecības vietas demontāža, aprīkojuma un neiztirgotās produkcijas izvešana notiek
Tirdziņa norises dienā no plkst.1.00 līdz 2.00, atsevišķos gadījumos pēc NBD noteiktā laika.
3.8. Ja tirgotājam nepieciešams Tirdziņa teritorijā veikt iekārtošanos, demontāžas un izvešanas
darbus ārpus norādītā laika, visas darbības jāsaskaņo ar NBD pārstāvi.
3.9. Pārvietošanās ar autotransportu NBD teritorijā svētku norises laikā ir kategoriski aizliegta.
3.10. Tirgotājam jānovieto transportlīdzeklis NBD stāvvietā, atsevišķos gadījumos, iepriekš
saskaņojot ar NBD pārstāvi, savā tirdzniecības vietā.

3.11. Tirgotājs NBD stāvvietā drīkst novietot vienu transportlīdzekli, atsevišķos gadījumos,
iepriekš saskaņojot ar NBD un pamatojot savu vajadzību, drīkst novietot divus
transportlīdzekļus.
4. Rīkotāja tiesības un pienākumi
4.1. Tirdziņa dienā NBD pārstāvis ierāda tirgotāja tirdzniecības vietu.
4.2. NBD nodrošina elektrības pieslēgumu tirgotājam, kuri to ir pieprasījuši.
4.3. NBD ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies tirgotāja vainas dēļ.
4.4. NBD pārstāvis ir tiesīgs aizliegt nesaskaņotas reklāmas izplatīšanu, ja tās saturs ir pretrunā
ar Tirdziņa un svētku tematiku vai Latvijas Republikas (turpmāk – LR) normatīvajiem
aktiem.
4.5. NBD pārstāvis ir tiesīgs veikt dokumentu un tirgotās preces atbilstības pārbaudi, saskaņā ar
LR normatīvajiem aktiem.
4.6. NBD pārstāvis ir tiesīgs Tirdziņa dienā lūgt tirgotājam uzrādīt dokumentu, kas apliecina, ka
par viņa izmantoto tirdzniecības vietu ir veikts maksājums, ja iepriekš nav bijis saskaņots
citādi.
4.7. NBD neatbild par tirgotāja preču un citu mantu drošību.
4.8. NBD nenes atbildību gadījumā, ja tirgotāja produkcija vai pārdošanas veids neatbilst LR
normatīvo aktu prasībām.
4.9. NBD nodrošina vispārējo kārtību Tirdziņā, tomēr neuzņemas atbildību par zaudējumiem,
kas tirgotājam var rasties nepārvaramas varas apstākļu, apmeklētāju vainas dēļ.
5. Tirgotāja tiesības un pienākumi
5.1. Piesakoties uz tirdzniecības iespējām Tirdziņā, tirgotājs apliecina, ka ir iepazinies ar
Nacionālā botāniskā dārzā iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
5.2. Tirgotājs drīkst izmantot tirdzniecības vietu atbilstoši savām vajadzībām, ja tas nav pretrunā
ar šo nolikumu, kā arī LR normatīvajiem dokumentiem.
5.3. Tirgotājiem – ēdinātājiem jānodrošina galdi un krēsli. Rīkotājs un NBD nenodrošina ar
nepieciešamajiem palīgmateriāliem (galdiem, teltīm u.tml.).
5.4. Tirgotājiem – ēdinātājiem ir jānodrošina vienreizlietojamie papīra trauki, bambusa vai
cita videi draudzīga materiāla trauki, neizmantojot plastmasas traukus un salmiņus.
5.5. Tirdziņa laikā ir aizliegts tirgot jebkādus dzērienus stikla tarā.
5.6. Tirdziņā aizliegts tirgot stipros alkoholiskos dzērienus.
5.7. Tirgotājam ir jābūt līdzi savam pagarinātājam.
5.8. Tirgotāja pienākums ir rūpēties par nomāto vietu Tirdziņā un nodot to NBD pilnīgā kārtībā.
5.9. Tirgotājam ir pienākums nodrošināt savas tirdzniecības vietas sakopšanu pēc pasākuma,
tajā skaitā atkritumu savākšanu un izvešanu.
5.10. Tirgotājs ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu Tirdziņa
laikā.
5.11. Tirgotājs ir atbildīgs realizējamās produkcijas un tās pārdošanas veida atbilstību LR
normatīvo aktu prasībām. Tirgotājs pilnā apmērā uzņemas atbildību par šo nosacījumu
neievērošanu.
5.12. Tirgotājs ir atbildīgs par savu preču kvalitāti.
5.13. Ja tirgotājs kāda iemesla dēļ nevar ierasties Tirdziņā, par to jāinformē NDB pārstāvis,
rakstot uz e-pastu: gadatirgus@nbd.gov.lv vai zvanot uz tālr.: 28670426 ne vēlāk kā trīs
dienas pirms Tirdziņa. Ja tirgotājs atsauc pieteikumu dalībai Tirdziņā pēc rēķina apmaksas,
nauda netiek atmaksāta.
6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Visi strīdi, kurus Rīkotājs, NBD pārstāvis un tirgotājs nevar atrisināt savstarpējās sarunās,
tiks risināti LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Personas datu apstrāde
7.1. Pārziņi personas datu apstrādei ir Rīkotājs un NBD.
7.2. NBD personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt pieteiktajam pretendentam iespēju
piedalīties Tirdziņā, kā arī risināt ar to saistītos organizatoriskos jautājumus. Šim nolūkam
NBD nepieciešams:
7.3. vārds un uzvārds – lai identificētu konkrētu personu;

7.4. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai vajadzības gadījumā sazinātos ar pretendentu
(tirgotāju), lai risinātu organizatoriskus jautājumus.
7.5. Pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai Tirdziņa organizēšanas mērķa
sasniegšanai.
7.6. Tirdziņa laikā iespējama tirgotāju (fizisko personu) personas datu apstrāde fotografējot un
filmējot no Rīkotāja puses, kā arī pēc tam iegūtais materiāls var tikt publicēts Salaspils
novada pašvaldības informatīvajos kanālos un izdevumos, Rīkotāja mājaslapā
www.salaspilskultura.lv informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa
nodrošināšanai.
7.7. Informāciju
par
Rīkotāja
veikto
personas
datu
apstrādi
pieejama
www.salaspilskultura.lv/personas-datu-aizsardziba/.
7.8. Informācija par NBD veikto personas datu apstrādi pieejama www.nbd.gov.lv/lv/privatumapolitika.

