
 

Ilūkstes novada dienu 

GADATIRGUS 
2018. gada 14. Jūlijs 

Norises laiks 9:00-13:00 

Norises vieta: Ilūkste, Stadiona iela. 

 

DALĪBNIEKA REĢISTRĀCIJAS PIETEIKUMS 
 

 

 

Rīkotāji vietas piešķir un iedala saskaņā ar pasākuma koncepciju, kas nosaka, ka priekšroka tiek dota dalībniekiem, kas reģistrēti/deklarēti Ilūkstes 

novadā, kā arī mājražotājiem un amatniekiem.  Nepiedāvāt gatavus apģērbus, veļu, apavus u.tml. ikdienas tirgū nopērkamas preces! 

  
 

 Priecāsimies, ja būsiet atraktīvs  un pasākumā demonstrēsiet arī savu amata prasmi!   
 

Uzņēmuma nosaukums  vai  vārds, uzvārds (fiziskai personai)       

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs        

PVD atļaujas numurs  

Juridiskā adrese       

Pasta adrese       

Atbildīgā persona, amats       

Tālrunis       E-pasts        

Kontaktpersona šajā pasākumā (vārds, uzvārds, tālr.)       

Automašīnas Nr. un vadītāja tālruņa Nr. (caurlaidei) Automaš.Nr.       Tālr. Nr.        
 
 

Piedāvātā 

prece/pakalpojums 
(atzīmēt) 
Šeit, lūdzu, ierakstīt precīzāku 

preču sortimentu: 

 

      

 

 pinumi  siers  maize 

 keramika  biškopības produkti  konditorijas izstrādājumi 

 koka izstrādājumi  gaļas izstrādājumi  zāļu tējas 

 pašu darinātas rotaļlietas  augļi, ogas  kafija 

 adījumi/tamborējumi  eļļas  stādmateriāls 

 ādas izstrādājumi  dārzeņi, dārzeņu konservi  garšvielas 

 tekstilizstrādājumi  zivis  siltie ēdieni un uzkodas 

 metālkalumi  olas  cukurvate 

 bižutērija, aksesuāri  augļu un dārzeņu sulas  karstie dzērieni 

 floristika  piena produkti  atrakcijas  / baloni 

 cita (kas?)       
 

 

Pasākuma laikā  

 
 tikai  

    tirgosieties 

 tirgosieties un  

    piedāvāsiet degustāciju 

 tirgosieties un demonstrēsiet amata prasmi (aprakstiet sīkāk) 

      
 

 

Nepieciešamā platība 

 
     m x 3 m Citas prasības 

 

      

 
 

 

Elektrības padeve 
 

 nav nepieciešama  ir nepieciešama       kW jauda 

 

Vietas sestdien, 14.jūlijā tiks ierādītas no 7:00- 9:00! 

 

Bez iepriekšējas saskaņošanas preču tirdzniecība no transportlīdzekļiem un transportlīdzekļu atrašanās ierādītajā vietā 

pasākuma laikā nav atļauta! 

 Ar galdiem, teltīm utt. pasākuma rīkotāji nenodrošina. 

Rīkotāji, iespēju robežās, centīsies nodrošināt elektrības pieslēguma iespējas dalībniekiem, kas norādījuši šādu nepieciešamību. 

Gadatirgus dalībnieks pats nodrošina pagarinātāju 100 m garumā.  

Tirgotājs var tirgoties tikai viņam ierādītajā vietā! 

 Beidzot tirgošanos, tirgotājam sava vieta jāatstāj tīra un kārtīga. 

 

 Piekrītu piešķirt vienu ražojuma vai produkta vienību (dāvanu) novada dienu koncerta dalībnieku apbalvošanai (lūdzam, ja ir 

iespējams, dāvanu iesaiņot atbilstoši ar Jūsu saimniecības nosaukumu un adresi). 

 

Es,           apliecinu, ka esmu iepazinies ar Ilūkstes novada domes noteikumiem par tirdzniecību Ilūkstes novada 

dienu  gadatirgū.           _______________________ 

(paraksts) 

 

Pieteikuma anketas pieņem līdz 02.07.2018.   e-pastā viktors.potjomkins@llkc.lv,  

vai personīgi Ilūkstes pilsēta, Brīvības iela 13. 1. kabinetā. 
  
 

 

Pasākumam var pieteikties tikai aizpildot un nosūtot šo anketu  līdz 02.jūlijam.  

Pieteikumus pa telefonu nepieņem!    

Sīkāka informācija par tirdzniecību - mob. 26172670,  viktors.potjomkins@llkc.lv  
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