
 
 

 
 
 

INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU 

Nosaukums: 
 
Adrese: 
 
Reģ. nr: 
 

E-pasts: 

PVN reģ.nr. 
 

www: 

Kontaktpersona: 
 

Tālr: E-pasts: 

 

PRODUKCIJAS KATEGORIJA ATZĪMĒT 
AR X 

PRODUKCIJAS SORTIMENTA APRAKSTS 

Augu, ogu, dārzeņu pārstrādes produkti   

Dabīgā kosmētika, pirtslietas   
Biškopība   
Maize, konditoreja   
Lietišķā māksla   
Amatniecības izstrādājumi   
Siers un siera izstrādājumi   
Gaļa un gaļas izstrādājumi   
Zivis un zivju izstrādājumi   
Zāļu tējas   
Stādi   
Siltumnīcas, dārza/mājas metālizstrādājumi   
Pakalpojumu sniedzējs (norādīt nozari)   
Pašvaldības   
Cita   

TIRDZNIECĪBAS VIETA SKAITS (M ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMS, ATZĪMĒT AR X 

2m x 1,5m ar dalībnieka galdu telpās 
 

  

3m x 3m laukumā pie sporta halles ar 
dalībnieka galdu, telti, treileri 

  

 
 

IZSTĀDĒ PIEDALĪSIMIES AR SEKOJOŠIEM ĪPAŠIEM PIEDĀVĀJUMIEM, AKCIJĀM: 
Piedāvājums: 
 
 
 

Apliecinu dalību izstādē un piekrītu tās dalības noteikumiem, kurus esmu saņēmis un ar tiem iepazinies: 

Vārds, uzvārds: …………………………………                              Paraksts: …………………………………..  

20__. gada __.______________                                        

 

Aizpildītu pieteikumu nosūtīt  ieskanētu uz e-pastu: baiba.kellere@aizkraukle.lv, vai 
iesniegt personīgi Aizkraukles novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles 

novadā  līdz 2020.gada 27.martam. 
 

Dalība pasākumā ir bez maksas. Pasākums Izstāde-gadatirgus “Uzņēmēju dienas 2020” tiek organizēts 
projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros. Projekta aktivitātes Aizkraukles novada pašvaldība 

īsteno no 2019. gada oktobra līdz 2020. gada maijam. Projekta kopējās izmaksas ir 10 000 eiro, tās visas tiek segtas no Vides 
aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas finansējuma. 

 

Rīkotājs: 

Aizkraukles novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90000074812 

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles 
novads, LV – 5101 

PIETEIKUMS 
dalībai Izstādē- gadatirgū  
“Uzņēmēju dienas 2020” 

2020. gada 4.aprīlī 
Aizkraukles Sporta hallē, Lāčplēša ielā 21, Aizkrauklē 



 
Dalības noteikumi 

Izstādē – gadatirgū „Uzņēmēju dienas 2020” 
 

NOTEIKUMI, kas attiecas uz visiem dalībniekiem 
1. Organizatori. 

1.1.Izstādes – gadatirgus „Uzņēmēju dienas 2020” Organizators ir Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša 
iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov, LV-5101, tālr, 65133930,  e-pasts: dome@aizkraukle.lv 
       1.2. Organizators dalībai Pasākumā aicina pieteikties šādus Pretendentus: 

1.2.1. amatu meistarus – individuālos latviešu un mūsdienu lietišķās mākslas dekoratīvu un ikdienā 
lietojamu priekšmetu izgatavotājus, kuri izstrādājumus gatavo pašrocīgi (keramika, stikla apstrāde, 
pinumi, metālkalumi, ādas apstrāde, kokapstrāde, rotas, austi tekstila izstrādājumi, adījumi, 
tamborējumi, šuvumi, izšuvumi, filcējumi, batikas, individuāli ražoti tekstila izstrādājumu 
izejmateriāli – lins, vilnas dzija); 

1.2.2. Latvijas lauku saimniecībās audzētas lauksaimniecības produkcijas, augļu, ogu, dārzeņu pārstrādes 
produktu (sukādes, sīrupi, marinējumi, ievārījumi u.c.), siera, gaļas, maizes, zivju un to pārstrādes 
produktu, biškopības produktu un piparkūku individuālos ražotājus, zāļu tēju, dabiskās kosmētikas 
un pirtslietu (ķermeņa kopšanas līdzekļi, pirts piederumi)  individuālos ražotājus; 

1.2.3. stādaudzētājus; 
1.2.4. sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus; 
1.2.5. remigrantu atbalsta institūcijas un organizācijas; sabiedriskas organizācijas, tūrisma firmas un 

informāciju centri, valsts iestādes un pašvaldības, mācību iestādes, nevalstiskas organizācijas un 
iestādes, pakalpojumu sniedzēji; 

1.3. Pretendentam, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības 
veicējam. 

1.4. Sabiedriskās ēdināšanas piedāvājuma, jebkādu uz vietas gatavojamu, lietojamu ēdienu un dzērienu 
piedāvājuma, jebkādu izstrādājumu, kas nav Pretendenta pašrocīgi gatavoti/ražoti, audio ierakstu, uztura 
bagātinātāju pārpircēju, ievestu mākslīgo ziedu izstrādājumu, ārstniecisko pārtikas piedevu ražotāju un 
izplatītāju, pārpirktu, ievestu un rūpnieciski vairumā ražotu preču tirdzniecības pieteikumi dalībai 
Pasākumā netiks reģistrēti un izskatīti. 

2. Pretendentu pieteikšanās un vērtēšanas kārtība 
2.1. Izstādes – gadatirgus Dalībnieks ir fiziska vai juridiska persona, kas aizpildījusi un iesniegusi 

pieteikumu ar mērķi piedalīties Izstādē – gadatirgū “Uzņēmēju dienas 2020”, un kuru ir akceptējusi 
Aizkraukles novada pašvaldības projekta vadības grupa, un nosūtījusi akceptu uz pieteikumā norādīto 
e-pastu. Pieteikumu var aizpildīt elektroniskā veidā Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.aizkraukle.lv  vai www.auc.aizkraukle.lv vai iesniegt personīgi Aizkraukles novada pašvaldības 
Klientu apkalpošanas centrā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, līdz 2020.gada 
26.martam.  

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. 

2.3. Viens Pretendents var pieteikties ne vairāk kā uz 2 tirdzniecības vietām. 
2.4. Organizatora tiesības ir izvērtēt Pretendentu tirdzniecības pieteikumus: 

2.4.1. lai nodrošinātu vizuāli un saturiski kvalitatīvu, tehniskajām prasībām atbilstošu pasākuma 
kopainu;  

2.4.2. lai nodrošinātu sabalansētu, proporcionālu izstrādājumu un preču grupu piedāvājumu Pasākumā: 
2.4.3. pirms darba uzsākšanas, saskaņā ar reālo saņemto pieteikumu apjomu attiecībā pret 

Pasākumā tehniski iespējamo un apstiprināto tirdzniecības vietu skaitu, pēc saviem ieskatiem 
noteikt, ierobežot un/vai palielināt jebkuras produktu/izstrādājumu kategorijas vietu skaitu 
attiecībā pret citām produktu/izstrādājumu kategorijām; 

2.4.4. pieņemt vērtēšanai tikai tos pieteikumus, kas pilnībā un precīzi ir aizpildīti atbilstoši 
prasībām,  

2.4.5. vērtēt norādītās produkcijas atbilstību šo noteikumu pamatprasībām, izcelsmi, saturu, 
kvalitāti, izstrādājuma aktualitāti patērētāju vidū, kopskatu, vizuālo noformējumu un Pretendenta 
uzticamību, ņemot vērā sadarbību iepriekšējos Organizatora rīkotajos Pasākumos u.c.; 

2.4.5. izvērtējot katra Pretendenta pieteikumā norādītās produkcijas saturu; 
2.4.6. apstiprināt dalībai Pasākumā tos Pretendentus, kuru piedāvājums, saskaņā ar Organizatora 

novērtējumu, atbilst visām šo noteikumu prasībām un, kuru piedāvājums pēc Organizatora ieskatiem 
padara daudzveidīgāku un interesantāku Pasākuma kopainu; 

mailto:dome@aizkraukle.lv
http://www.aizkraukle.lv/
http://www.auc.aizkraukle.lv/


 
2.4.7. neapstiprināt dalību Pasākumā tiem Pretendentiem, kuru produkcijas saturs un/vai kvalitāte 

komisijas novērtējuma rezultātā atzīta par Pasākumam neatbilstošu. Atteikuma gadījumā 
Organizatora lēmums netiek pārskatīts. 

2.5. Organizatora nolēmumi attiecībā uz tirdzniecības Dalībnieku atlasi un tirdzniecības vietu izkārtojumu 
ir galīgi un nav apstrīdami. Organizatoram ir tiesības pēc saviem ieskatiem izvietot un līdz Pasākuma 
sākumam mainīt Dalībnieku izkārtojumu tirdzniecībai paredzētajās vietās. 
2.6. Nodrošinot tirdzniecības Dalībniekam tirdzniecības vietu Pasākuma teritorijā Organizatoram ir tiesības 
to ierādīt pēc saviem ieskatiem saskaņā ar konceptuāliem un tehniskiem nosacījumiem. 

3. Dalības maksa 
3.1. Tirdzniecības vietas – bezmaksas. 

4. Tirdzniecības organizēšana 
4.1. Tirdzniecības vietu iekārtošana, tirdzniecība un demontāža: 
 datums no līdz  
iekārtošana 2020. gada 4.aprīlis plkst. 06.00 plkst. 08.00 
tirdzniecība 2020. gada 4.aprīlis plkst. 09.00 plkst. 15.00 
demontāža 2020. gada 4.aprīlis plkst. 15.00 plkst. 16.00 

  
4.2. Iebraukšana 2020.gada 4.aprīlī plkst. 6.00 līdz 8.00. Sporta halles laukumā atradīsies Organizatora 

pārstāvji, kuri norādīs konkrēto tirdzniecības vietu. 
4.3. Pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas, autotransports nekavējoties ir jānovieto, kur to norādīs 

Organizators. 
5. Dalībnieku iekārtošanās laukumā. 

5.1. Tirdzniecības vietām jābūt iekārtotām līdz 2020. gada 4.aprīļa plkst. 8.00.  
5.2. Iekārtošanas darbi jāveic laukumā, kas nepārsniedz 1m attālumu no ierādītā laukuma. 
5.3. 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 pieteikumā. 

6. Dalībnieka izvākšanās no laukuma. 
6.1. Dalībnieks nedrīkst novākt vai iznest no izstādes eksponātus pirms izstādes oficiālās slēgšanas, t.i., 

2020.gada 4.aprīļa  plkst. 15.00. 
7. Kārtība  

7.1. Par ierādītās platības uzkopšanu izstādes - gadatirgus darba laikā atbild Dalībnieks. 
7.2. Dalībnieks ir atbildīgs par savas ierādītās platības tīrību pēc montāžas un demontāžas. 

8. Dalībnieka darbība stendā. 
8.1. Izstādes - gadatirgus laikā Dalībniekiem jāuzturas savos stendos, un šajā laikā Dalībnieks uzņemas 

atbildību par savu stendu. 
9. Atbildība 

9.1.1.  Dalībniekiem, kuri tirgo pārtikas preces, un kuriem preču uzglabāšanas noteikumi tirdzniecības 
laikā paredz aukstumiekārtu izmantošanu, konkrētās tirdzniecības vietās tiks nodrošināts 
elektroenerģijas pieslēgums (Dalībniekiem jānodrošina elektriskie pagarinātāji ~ 35 m).  

9.1.2.  Organizators nodrošina Pasākuma kultūras programmu un Pasākuma servisus t.sk. sabiedrisko 
kārtību Pasākuma laikā, sanitārtehniskos mezglus u.tml. 

9.1.3.  Ja pieteikums dalībai Pasākumā tiek atsaukts no Dalībnieka puses bez attaisnojoša iemesla vai 
Dalībnieks neierodas uz Pasākumu par to iepriekš nebrīdinot Organizatoru, tad Organizatoram ir 
tiesības izmantot pieteikto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem. 

9.1.4.  Organizatora kontaktpersona darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00: Baiba Kellere, mob. tālr. 
26227581. 

10. Ugunsdrošība 
10.1. 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. 

10.2. Dalībniekiem izstādes – gadatirgus teritorijā aizliegts: 
10.2.1. atstāt bez uzraudzības ieslēgtas elektroiekārtas un tehnoloģisko aparatūru; 
10.2.2. elektrotīklu aizsardzībai izmantot nekalibrētus drošinātāju kūstošus ieliktņus; 
10.2.3. ekspluatēt bojātu tehnoloģisko elektroiekārtu, izmantot vadus un kabeļus ar bojātu izolāciju; 
10.2.4. uzkopt stendus izmantojot VUŠ (viegli uzliesmojošs šķidrums) un DŠ (degošs šķidrums); 
10.2.5. ātri uzliesmojošus materiālus novietot līdz 0,5m attālumam no apgaismes ķermeņiem; 
10.2.6. izmantot bojātu aparatūru, kas varētu izsaukt dzirksteļošanu, īssavienojumu, sakaršanu. 



 
10.3. 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.  

 
11. Apsardze un apdrošināšana  

11.1. Dalībnieks pats atbild par sava stenda drošību.  
11.2. Organizators neuzņemas atbildību par izstādes – gadatirgus Dalībnieku vērtībām.  
11.3. Organizators neapdrošina izstādes gadatirgus Dalībnieku stendus izstādes – gadatirgus darba 

laikā, bet, ja izstādes – gadatirgus Dalībnieks vēlas, tad stenda apdrošināšanu veic patstāvīgi ar 
apdrošināšanas firmu. 

 
 
* 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. 


