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NOLIKUMS 

TIRDZNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

VARAKĻĀNU PILSĒTAS SVĒTKU ZAĻUMBALLĒ 

Varakļāni, 2018 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Tirdzniecības organizators ir Varakļānu novada pašvaldība (turpmāk – Rīkotājs). 

1.2. Nolikums nosaka, ka VARAKĻĀNU PILSĒTAS SVĒTKU norises laikā 11.08.2018. Varakļānu 

pilsētas estrādē no plkst.20:00-līdz 12.08.2018.plkst.4:00 (turpmāk- Pasākums) paredzēto 

tirdzniecības organizēšanas vietu izbraukuma tirdzniecībai (turpmāk  - Tirdzniecības 

organizēšanas vieta) iegūšanas un tirdzniecības organizēšanas noteikumus.  

1.3.  Tirdzniecības organizēšanas vietas: 

1.3.1. Varakļānu pilsētas estrādes teritorijas labajā pusē – līdz 400 m2; 

1.3.2. Varakļānu pilsētas estrādes teritorijas kreisajā pusē – līdz 300 m2. 

1.4. Tirdzniecības organizēšanas vietas Varakļānu pilsētas estrādē (turpmāk- – Estrāde) tiek 

piešķirtas ne vairāk kā diviem tirdzniecības dalībniekiem, kuri atbilst nolikuma prasībām un 

piedāvā lielāko samaksu par Tirdzniecības organizēšanas vietas izmantošanu Pasākumā. 

1.5. Tirdzniecības dalībniekam, kurš piedāvājis lielāko samaksu par Tirdzniecības organizēšanas 

vietu, tiek piešķrta Tirdzniecības organizēšanas vieta Estrādes teritorijas labajā pusē, 

Tirdzniecības dalībniekam, kurš piedāvājis otru lielāko samaksu par Tirdzniecības organizēšanas 

vietu, tiek piešķirta Tirdzniecības organizēšanas vieta Estrādes teritorijas kreisajā pusē. Ja 

iesniegti divi vienādi piedāvājumi, tad tiek ņemts vērā  Tirdzniecības dalībnieka piedāvājuma 

iesniegšanas laiks.  

1.5. Tirdzniecības dalībniekam jānodrošina siltais ēdiens; uzkodas; saldumi; bezalkoholiskie 

atspirdzinoši dzērieni; izlejamais alkohols; 

1.6. Tirdzniecības dalībnieki pēc saviem ieskatiem var pieaicināt apakšuzņēmējus, ja viņam rodas 

tāda nepieciešamība. 

1.7. Rīkotājs tirdzniecības dalībniekus ar teltīm un galdiem  nenodrošina. 

1.8. Kontaktpersona no Rīkotāja puses - Līga Rubīne (tālruņa Nr. 26605778, e-pasts: 

varaklani@varaklani.lv). 

 

2. Tirdzniecības atļauja un saturs 

2.1. Rīkotājs izsludina pieteikšanos uz divām Tirdzniecības organizēšanas vietām Estrādē. Plānotais 

apmeklētāju skaits 1000-1500; 

2.2. Tirdzniecības atļaujas iegūst, ne vairāk kā divi tirdzniecības dalībnieki, kuri iegādājušies 

visvairāk tirdzniecības vietas, bet katrs ne mazāk kā 10 vietas un šie tirdzniecības dalībnieki arī 

vienīgie iegūst iespēju tirgoties Pasākuma norises laikā un vietā. 

2.3. Vienas Tirdzniecības vietas vērtība ir noteikta, pamatojoties uz Varakļānu novada pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par pašvaldības nodevām Varakļānu novadā” Maksa par vienu 

tirdzniecības vietu (3mx4m) – EUR 28.00 (divdesmit astoņi eiro, 00 centi). 

 

3. Pieteikšanās kārtība un prasības pretendentiem 

3.1. Pretendentam jāatbilst šādām prasībām: 

3.1.1.  - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process  

  - nav apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, 

- nav konstatēts, ka līdz licences līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents  

būs likvidēts; 

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saņēmis visas 

atbilstošu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences); 

3.1.3. Pretendentam iepriekšējos gados ir dalības pieredze vismaz divos līdzīga apmēra pasākumos. 

Par līdzīga apmēra pasākumu tiks uzskatīts publisks pasākums ar vismaz 1000 apmeklētājiem. 

3.2. Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: 
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3.2.1. Aizpildīta pretendenta pieteikuma anketa ar pretendenta piedāvājuma (sortimenta) aprakstu 

(skat. pielikums Nr. 1)  

3.2.2. Dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu un citus  

dokumentus, paraksta (pārstāvības) tiesības; 

3.2.3. Dokuments, kas apliecina, ka samaksta drošības nauda EUR 56,00 (piecdesmit seši eiro, 00 

centi), kas atbilst Varakļānu novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 „Par pašvaldības 

nodevām Varakļānu novadā” maksai par divām tirdzniecības vietām.  

3.3. Drošības nauda ieskaitāma Pašvaldības kontā (maksa tiek uzskatīta par saņemtu, kad tā ir pilnā 

apmērā ieskaitīta Rīkotāja norādītajā kontā, ko apliecina Rīkotāja konta izraksts vai pretenda 

iesniegts bankas apstiprināts maksājumu uzdevums: 

Varakļānu novada pašvaldība  

Reģistrācijas Nr. 90000054750  

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads  

AS Swedbank, Kods: HABALV22 

Konts LV25HABA0001402041751  

3.4. Pieteikumi iesniedzami elektroniski. Parakstītie dokumenti ir jāieskenē un jāatsūta uz e-pastu 

varaklani@varaklani.lv, ar norādi VARAKĻĀNU PILSĒTAS SVĒTKU tirdzniecībai 

3.5. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.gada 6.augusta plkst. 18:00. 

3.6. Pieteikumu pieņemšana tiek uzsākta 2018. gada 25.jūlijā no plkst.10:00. 

3.7. Iesniegto pieteikumu pretendents var grozīt tikai līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. 

3.8. Pēc noteiktā termiņa iesniegti pieteikumi netiks izskatīti. 

3.9. Pretendenti par pieteikumu vērtēšanas rezultātiem tiks informēti elektroniski uz anketā norādīto 

e-pasta adresi vai pa tālruni līdz 2018. gada 7.augusta plkst.15:00. 

 

4. Pretendentu atlases kārtība 

4.1. Pretendenta pieteikumu izvērtē Rīkotājs. 

4.2. Rīkotājs pārliecinās par: 

4.2.1. pretendenta atbilstību 3.1. punktā noteiktajām prasībām; 

4.2.2. pretendenta iesniegto dokumentu atbilstību 3.2. punktā noteiktajam. 

4.3. Pieteikumi, kuri neatbilst 3.1. un 3.2. punktu prasībām netiek izskatīti. 

4.4. Tirdzniecības organizēšanas vietas tiek piešķirtas ne vairāk kā diviem tirdzniecības dalībniekiem, 

kuri atbilst nolikuma prasībām un piedāvā lielāko samaksu par Tirdzniecības organizēšanas 

vietas izmantošanu Pasākumā. 

4.5. Ja pretendents atsakās no piešķirtās tirdzniecības vietas, Pretendenta samaksātā drošības nauda 

netiek atmaksāta  un tas tirdzniecībā nepiedalās. Tā vietā tiek aicināts nākamais pretendents, kurš 

piedāvājis nākamo lielāko samaksu par Tirdzniecības organizēšanas vietas izmantošanu 

Pasākumā.  

4.6. Pretendentiem, ar kuriem netiek slēgts līgums par Tirdzniecības organizēšanas vietas 

izmantošanu Pasākumā, iemaksātā drošības nauda tiek atgriezta 3 darba dienu, bet ne vēlāk kā 

līdz 15.08.2018. plkst.17.00. 

 

5. Tirgotāja tiesības un pienākumi 

5.1. Pretendents vai pretendenti, kura pieteikumu apstiprina dalībai Pasākumā un slēdz līgumu, 

turpmāk tiek saukts par Tirgotāju. 

5.2. Tirgotājam tirdzniecības vietās aizliegts tirgot jebkādas preces, kas saistītas ar tabaku, 

pornogrāfiju, erotiku, pirotehniku, ieročiem, utt. 

5.4. Reklāmas izvietošana tirdzniecības vietās ir jāsaskaņo ar Rīkotāju. 

5.5. Tirgotāja firmas norādes izvietošana ir jāsaskaņo ar Rīkotāju. 

5.6. Tirgotājam aizliegts tirdzniecības vietās atskaņot mūziku. 

5.7. Tirgotājs apņemas ievērot sekojošus noteikumus: 

5.7.1. redzamās vietās jāizvieto preču cenas un sortiments; 

5.7.2. stikla pudeles tirgot aizliegts; 
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5.7.3. plastmasas pudeles tirgot atvērtā veidā; 

5.7.4. lietot tikai vienreizējās lietošanas traukus un ēšanas piederumus; 

5.7.5. izlejamos dzērienus tirgot tikai plastmasas vai papīra glāzēs; 

5.7.6. aprīkot izbraukuma tirdzniecības vietu atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem,uzturēt savu 

tirdzniecības vietu sanitārā un tehniskā kārtībā, atbilstoši pieņemtajām normām 

5.7.7. ēdiena gatavošanu veikt Pasākuma apmeklētājiem nepieejamās vietās; 

5.7.8. ierīkot iekšējo telts elektrības vadu komutāciju; 

5.7.9. uzturēt kārtībā tirdzniecības zonu visu tirdzniecības laiku; 

5.7.10. nodrošināt regulāru atkritumu savākšanu tirdzniecības vietā; 

5.7.11. nodrošināt telts labiekārtošanu (krēsli, galdi, plaukti utt) 

5.7.12.Estrādē - jānodrošina arī galdi, krēsli, kur apsēsties pircējiem un apgaismojums 

5.8. Tirdzniecības organizēšanas vietās jāizvieto ielaminēti sekojoši dokumenti: 

5.8.1. tirdzniecības atļaujas kopija; 

5.8.2. atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai nepieciešamās speciālās atļaujas (licences) kopija; 

5.8.3. Pārtikas un veterinārā dienesta izziņas kopija; 

5.8.4. limitēto dabas resursu (ogu, augu u.c.) ieguves atļauja vai izziņa par zemes lietošanas tiesībām, 

lai noteiktu pārdodamās produkcijas izcelsmi. 

 

6. Rīkotāja tiesības un pienākumi 

6.1. Rīkotājs tirdzniecības vietās nodrošina: 

6.1.1. elektrības pieslēgumu ar jaudu Tirgotāja pieprasītajā apmērā (līdz 9 kW ); 

6.1.2. teritorijas apsardzi; 

6.1.3. sanitārtehniskos mezglus teritorijā; 

6.1.4. atkritumu tvertnes teritorijā; 

6.1.5. tirdzniecības vietai pieguļošās zonas uzkopšanu; 

6.1.6. teritorijas transporta caurlaides preču vai tirdzniecības iekārtu piegādei pēc Tirgotāja  

pieprasījuma, atbilstoši Rīkotāja izstrādātajiem noteikumiem. 

6.1.7. Aproces tirgotāju personālam: 

6.2. Rīkotāja lēmumi attiecībā uz tirdzniecības vietu izkārtojumu ir galīgi un nav apstrīdami. 

 

7. Tirdzniecības laiks 

7.1. Varakļānu pilsētas estrādē no 11.08.2018. plkst.20:00 līdz 12.08.2018. plkst.4:00. 

7.2. Estrādē – pasākuma teritorijā, pēc plkst.20:00, aizliegts atrasties autotransportam, kā arī aizliegta  

jebkāda uzbūves darbu veikšana. 

7.3. Tirdzniecības vietu demontāžai Tirdzniecības dalībnieka autotransports drīkst iebraukt 

Tirdzniecības organizēšanas vietās tikai pēc tirdzniecības norises laika beigām – 12.08.2018. no 

plkst.4:00. 

 

8. Tirdzniecības līguma slēgšana un norēķinu kārtība 

8.1. Tirdzniecības līguma saturu un noslēgšanas kārtību nosaka Rīkotājs, saskaņā ar Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

8.2. Pretendents, kurš būs saņēmis apstiprinājumu dalībai Pasākumā, maksājumu par Tirdzniecības 

organizēšanas vietu veic ar pārskaitījumu uz Rīkotāja bankas kontu. 

Varakļānu novada pašvaldība  

Reģistrācijas Nr. 90000054750  

Rīgas iela 13, Varakļāni, Varakļānu novads  

AS Swedbank, Kods: HABALV22 

Konts LV25HABA0001402041751 

8.3. Tirdzniecības dalībnieks paraksta tirdzniecības līgumu ar Rīkotāju 2 darba dienu laikā no 

Rīkotāja lēmuma paziņošanas dienas. 

8.4. Tirdzniecības maksas ieskaitīšanas termiņš ir līdz 2018. gada 8.augusta plkst. 17:00 (maksa 

tiek uzskatīta par saņemtu, kad tā ir pilnā apmērā ieskaitīta Rīkotāja norādītajā kontā, ko 
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apliecina Rīkotāja konta izraksts vai pretenda iesniegts bankas apstiprināts maksājumu 

uzdevums). 

8.5. Nolikuma 3.2.3.punktā minētā drošības naudas summa ieskaitāma Tirdzniecības maksas 

izpildījumā. 

8.6. Ja 2.2. punktā noteiktā tirdzniecības vietas maksa līdz noteiktajam termiņam netiek saņemta,  

Rīkotājs ir tiesīgs piešķirt tirdzniecības dalībnieka vietu nākamajam pretendentam, atbilstoši   

Rīkotāja vērtējumam. 

8.7. Ja pretendents, kurš ir saņēmis apstiprinājumu dalībai Pasākumā, nenoslēdz līgumu nolikuma 

8.3.punktā minētajā termiņā vai neveic maksājumu  par Tirdzniecības organizēšanas vietu 

nolikuma 8.4.punktā minētajā termiņā, vai neierodas Tirdzniecības organizēšanas vietā, drošības 

nauda tam netiek atmaksāta. 

 

 

Pielikumā: Pieteikuma anketa 
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Pielikums Nr.1 
NOLIKUMAM 

TIRDZNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

TIRDZNIECĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 
VARAKĻĀNU PILSĒTAS SVĒTKU ZAĻUMBALLĒ 

 

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU 

Uzņēmuma  nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Faktiskā adrese  

Juridiskā adrese  

WEB lapa vai soc. tīklu adrese  

Faksa Nr.  

 

KONTAKTPERSONA 

Vārds, uzvārds  

Amats  

E-pasts  

Kontakttālrunis  

 

PLĀNOTAIS SORTIMENTS 

Lūdzu, uzskaitiet plānotās produkcijas sortimentu: 

Preču grupa Prece 

Siltie ēdieni  

Uzkodas  

Saldumi  

Bezalkoholiskie atspirdzinošie 

dzērieni 

 

Izlejamais alkohols  

 

IEPRIEKŠĒJĀ PIEREDZE 

Lūdzu, sniedziet informāciju par savu pieredzi tirdzniecībā citos masu pasākumos: 

Pasākums Apraksts 

  

  

 

PERSONĀLS tirdzniecības organizēšanas vietā  

Skaits  

 

PIEZĪMES: 

 

 

 

 

APLIECINĀJUMI IR NAV 

Pretendents reģistrēts Latvijas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā 

  

Pretendentam pasludināts maksātnespējas process    
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Pretendentam apturēta vai pārtraukta pretendenta 

saimnieciskā darbība 

  

Pretendentam uzsākts likvidācijas process   

 

 

Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa, esmu iepazinies ar Varakļānu novada 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem u.c. Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas 

nosaka tirdzniecības kārtību publiskās vietās un ir saņemtas visas tirdzniecībai 

nepieciešamās speciālās atļaujas un licences. 

 

Vārds 

 

Uzvārds 

 

Paraksts 

Vieta 

 

Datums  

ı__ı__ı. ı__ı__ı. ı__ı__ı__ı__ı 

(diena)       (mēnesis)              (gads) 
 

 
 

 


