NOLIKUMS
par tirdzniecību pasākuma „RIGA FLEA MARKET” (RĪGAS KRĀMU TIRGUS)
laikā Spīķeru kvartālā, Rīgā
Pasākuma organizators: Biedrība „Rīgas Spīķeri” (turpmāk - Organizators).
Vieta: Spīķeru kvartāls, Spīķeru kvartāla lielais laukums (Maskavas iela 8, Rīga)
Laiks: 2020.gada Riga Flea Market pasākumi notiks aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā,
septembrī un oktobrī.
- precīzs pasākuma datums tiek izziņots mājas lapā www.spikeri.lv, kā arī kvartāla
sociālajos medijos.
- tirdzniecība notiek no plkst. 11.00 – 16.00
- tirdzniecības vietu iekārtošana notiek no plkst. 8:30 līdz 10:45, demontāža no plkst.
16:00 - 17:00
1. Tirdzniecības dalībnieki un noteikumi:
1.1. Tirdzniecības dalībnieki ir personas, kas atbilst šī Nolikuma 1.2. punktā minētajam, un
kuras, saskaņā ar šī Nolikuma 1.3., 1.4. un 2.punktu ir pieteikušas savu dalību un saņēmušas
organizatora apstiprinājumu.
1.2. Tirdzniecības dalībnieks var būt:
1.2.1 Fiziska vai juridiska persona, kas reģistrējusi saimniecisko darbību;
1.2.2. Fiziska persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, bet tirgo tikai savu kolekciju.
1.3. Tirdzniecības dalībnieks, piesakoties dalībai pasākumā, ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms
paredzētā pasākuma aizpilda un iesniedz pieteikumu:
- elektroniski, saitē kura publicēta mājas lapā www.spikeri.lv, sociālajā medijā
facebook.com/spikeri.
1.4. Tirdzniecības dalībnieks tiek reģistrēts dalībai pasākumā un maksu par uzkopšanu
samaksā organizatoram pasākuma dienā, vai ja nepieciešams pieteikumā norāda savus
rekvizītus un tiek izrakstīts rēķins;
1.5. Organizators ikvienam dalībniekam elektroniski nosūta informāciju par pasākuma norises
gaitu ne vēlāk, kā 2 dienas pirms pasākuma;
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1.6. Dalībnieks drīkst piedalīties tirdzniecībā tikai ar tādu produkciju, kādu ir norādījis
PIETEIKUMA ANKETĀ. Organizators ir tiesīgs aizliegt Dalībniekam tirgot produkciju, kura nav
norādīta Pieteikuma anketā, un pārkāpuma nenovēršanas gadījumā, izraidīt Dalībnieku no
pasākuma vietas;
1.7. Dalībniekam nav tiesību, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Organizatoru, atskaņot savā
tirdzniecības vietā mūziku, izpildīt priekšnesumus vai kā citādi radīt troksni, kas var ietekmēt
kopējo pasākumu;
1.8. Organizators kārto Rīgas Domes atļauju ielu tirdzniecībai pasākuma laikā saņemšanu un
nodrošina šo atļauju atrašanos pasākuma vietā;
1.9. Organizators nodrošina dalībniekam tirdzniecības vietu tādā platībā, kādu Dalībnieks
izvēlējies PIETEIKUMĀ.
1.10. Dalībniekam ir pienākums pašam iekārtot savu tirdzniecības vietu, nodrošinot to ar
nepieciešamo atribūtiku, piemēram, galdiem, statīviem u.c., vizuāli noformēt to atbilstoši
pasākuma tematikai, rūpēties par tīrību un kārtību savā tirdzniecības vietā.
1.10.1. Pasākuma Organizators nenodrošina dalībniekam galdus, krēslus vai citu atribūtiku.
1.11. Dalībnieks ir atbildīgs par Valsts Augu aizsardzības dienesta, Valsts mežu dienesta,
sanitāro, ugunsdrošības, darba aizsardzības u.c. normatīvo aktu ievērošanu;
1.12. Organizatoram ir tiesības atcelt pasākumu, ja tam ir pieteikušies mazāk par 15 tirgotājiem
vai tiek prognozēti nelabvēlīgi laika apstākļi.
1.13. Pasākuma dalībnieka automašīna var iebraukt Spīķeru kvartāla teritorijā tikai lai izkrautu
vai iekrautu preci. Pasākuma laikā automašīnu atrašanās Spīķeru kvartāla teritorijā ir stingri
aizliegta.
2. Pieteikšanās kārtība:
2.1. Pieteikties tirdzniecībai pasākumā „RIGA FLEA MARKET” var ne vēlāk kā 5 darba dienas
pirms pasākuma;
2.2. Dalībnieks, piesakoties tirdzniecībai, iesniedz PIETEIKUMU saskaņā ar šī nolikuma 1.3.
punktu;
2.3. Pēc pieteikuma saņemšanas Organizators Dalībniekam izsūta apstiprinājumu uz norādīto
e-pastu 5 darba dienu laikā.
2.4. Dalībniekus reģistrē pieteikšanās rindas kārtībā, bet Organizatoram, ierādot Dalībnieka
tirdzniecības vietu, ir tiesības sagrupēt Dalībniekus atkarībā no piedāvātās produkcijas
sortimenta vai citiem apsvērumiem.
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2.5. Dalībnieks aizpildot pieteikumu dalībai pasākumā apstiprina, ka ir iepazinies ar pasākuma
nolikumu un piekrīt tajā minētajai informācijai.
Biedrība „Rīgas Spīķeri”
T.25530548
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