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SIA  „LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS” 

Reģ. nr. 42103027783 

Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV – 3401, tel. 63424995 
www.biedribasnams.lv 

 

 APSTIPRINU 

 valdes locekle 
 

                                 

  V. Hartmane 

2023. gada 7. martā 

 

Stila un modes ilgtspējas pasākums “PopUp garderobe” 

NOLIKUMS 

1. Pasākuma mērķis 

Veicināt sabiedrības līdzdalību ilgtspējīgas un tīras vides veidošanā, piedāvājot sev 

neaktuālo apģērbu, apavus un aksesuārus (turpmāk tekstā – preces) iegādāties citiem. 

Sekmēt sabiedrības iesaisti, veidojot  pasākumu ar augstu sadarbības līdzdalības līmeni. 

 

2. Pasākuma uzdevumi 

2.1. Veidot preču apmaiņas punktu, kurā pērk un pārdot preces, iekļaujot tās atkārtoti 

modes apritē. 

2.2. Radīt sabiedrības interesi par otrreiz izmantojamām precēm savā garderobē. 

2.3. Sniegt informāciju par lietu “otro dzīvi” un to ieviešanu savā garderobē. 

3. Pasākuma organizatori 

SIA “Liepājas latviešu biedrības nams”. 

 

4. Pasākuma dalībnieki 

Ikviens interesents, kurš aizpildījis un iesniedzis pasākuma pieteikumu noteiktajā 

termiņā. 

 

5. Pasākuma noteikumi 

5.1. Pasākums notiek 2023. gada 22. aprīlī no plkst. 11:00 līdz plkst. 15:00. 

5.2. Tirdzniecības stendā drīkst tirgot tikai savu un savas ģimenes apģērbu, apavus un 

aksesuārus, kuri ir labā un teicamā stāvoklī, lai tos varētu lietot kāds cits. Aizliegts tirgot 

antīkus priekšmetus un dārgmetālu. 

5.3. Pasākumā atļauts izvietot līdz 35 tirdzniecības vietām. 

5.4. Viena dalībnieka tirdzniecības vieta ir 2m2, kurā ietilpst galds 1x1m un krēsls, 

pārējo tirdzniecībai nepieciešamo inventāru nodrošina dalībnieks. 

5.5. Lai kļūtu par pasākuma dalībnieku, līdz 12. aprīlim jānosūta pieteikums uz e-pastu: 

liva.krastina@biedribasnams.lv. Pieteikumā jānorāda: 
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1) Vārds, Uzvārds; 

2) Kontakttālrunis; 

3) Preču apraksts; 

4) 2 piedāvāto preču fotogrāfijas. 

5.6. Pēc pieteikumu izskatīšanas, līdz 18. aprīlim dalībniekam jāapmaksā dalības 

maksas rēķins. 

 

6. Dalības maksa 

6.1. Dalības maksa par vienu tirdzniecības vietu ir EUR 12,00 (divpadsmit eiro, 00 

centi), t.sk. pievienotās vērtības nodoklis. 

 

7. Pieteikumu izvērtēšana 

7.1. Tiek izvērtēti visi noteiktajā termiņā saņemtie pieteikumi, kuros norādīta visa 

prasītā informācija. 

7.2. Ja pieteikumu skaits pārsniedz pieļaujamo vietu skaitu, tad dalībnieku atlase notiek 

ievērojot pieteikumu iesniegšanas secību.   

7.3. Ja organizators pieprasa papildus informāciju par precēm un dalībnieks to nesniedz 

trīs dienu laikā, tad organizatoram ir tiesības anulēt dalībnieka pieteikumu. 

 

8. Rezultātu paziņošana 

8.1. Līdz šā gada 15. aprīlim pretendentiem tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar informāciju 

par dalības apstiprinājumu vai noraidījumu. 

 

 

 

Kultūras projektu vadītāja     Madara Lubāne 

 

 


