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Ziemas festivāls 2019 

Liepājā 

TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI  

SIA “Šarmants”, pamatojoties uz Liepājas pilsētas pašvaldības iepirkuma rezultātiem,  

(turpmāk Organizētājs) organizē “Ziemas festivālu 2019”, kas norisināsies 2019. gada 

9. februārī no pulksten 11:00 līdz 18:00, Liepājā.  

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. 2019. gada 9. februārī no pulksten 11:00 līdz 18:00 festivāla teritorijā norisināsies 

Ziemas festivāla tirgus (turpmāk tirgus).  

1.2. Festivāla norises teritorija - Juliannas pagalms, Gypsy camp, Fr. Brīvzemnieka 

iela, Kuģinieku iela un Liepājas Promenāde. 

1.3. Organizētājs aicina pieteikties tirgotājus un amatniekus (turpmāk Dalībnieks), kuri 

piedāvā pašu audzētas un ražotas pārtikas preces, pašu gatavotus mākslas un 

daiļamatniecības izstrādājumus.  

1.4. Organizētājiem ir tiesības akceptēt vai noraidīt Dalībnieka līdzdalību “Ziemas 

festivālā”. 

1.5. Pasākumā tiek noteikta diferencēta dalības maksa. Sadalījumu skatīt šo 

Noteikumu 4. punktā. 

1.6. Papildu informāciju par tirgošanos „Ziemas festivālā 2019” var iegūt rakstot uz e-

pastu: ziemasfestivals2019@gmail.com. 

2. Kritēriji dalībai tirgū 

2.1. Organizētājs aicina festivālā piedalīties Latvijas tirgotājus un amatniekus: 

2.1.1. pārtikas preču un Latvijā audzētu produktu tirgotājus; 

2.1.2. meistarus, amatniekus un māksliniekus, kuru produkcija atbilst svētku 

formātam un tematikai; 

2.1.3. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumus. 

2.2. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ Rīkotājam ir tiesības akceptēt vai noraidīt 

Dalībnieka līdzdalību tirgū, ņemot vērā šādus kritērijus:  

- Izstrādājumi ir pašu amatnieku, mākslinieku un dizaineru darināti; 

- Izstrādājumi ir oriģināli, kvalitatīvi un mākslinieciski augstvērtīgi; 

- Ēdieni un pārtikas izstrādājumi ir gatavoti no Latvijas lauku produktiem, 

- Dalībnieka piedāvātais izstrādājums atbilst „Ziemas festivāla” formātam un 

tematikai; 

- Dalībnieka un tirdzniecības vietas vizuālā noformējuma oriģinalitāte, kvalitāte un 

atbilstība svētku tematikai; 

Rīkotājs ir tiesīgs noraidīt dalību, ja:  

- pieteikums nav iesniegts Noteikumu 3. punktā noteiktajā kārtībā; 
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- nav pievienoti visi Nolikumā 3.2.3. punktā minētie pielikumi; 

- pieteikuma anketa aizpildīta nepilnīgi; 

- Dalībnieka pieteiktā produkcija, pēc Organizētāja ieskatiem, ir pietiekami 

pārstāvēta; 

- Dalībnieks piedāvā nekvalitatīvu preci un pakalpojumus. 

3. Pieteikšanās kārtība 

3.1. Ar tirgus Noteikumiem un elektronisko pieteikuma anketu var iepazīties interneta 

vietnē – www.liepaja.lv.  

3.2. Ieinteresētā persona, kura vēlas kļūt par “Ziemas festivāla” Dalībnieku, līdz 

2019. gada 14. janvārim elektroniskā veidā iesniedz precīzi aizpildītu pieteikuma 

anketu, pieejama: https://goo.gl/forms/bjFxLdk6jEcO9AKW2  

3.2.1. Aizpildot pieteikuma anketu Dalībniekam ir iespēja izvēlēties, kurā no 

Organizētāja noteiktajām tirdzniecības zonām ir vēlme tirgoties. Zonu iedalījums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2.2. Ja saņemto pieteikumu skaits kādā no zonām pārsniedz tirdzniecībai 

pieejamo vietu skaitu, Organizētājam ir tiesības, iepriekš informējot Dalībnieku, 

izvietot Dalībnieku tirdzniecības vietas pēc saviem ieskatiem, saskaņā ar “Ziemas 

festivāla” koncepciju. 

Zonas 

nosaukums 
Piedāvāto preču sortiments Atrašanās vieta 

Zona A Zivis un  pārtikas izstrādājumi, kas 
patērējami uz vietas 

Fr. Brīvzemnieka iela 

Zona B 
Līdzi ņemami un uz vietas patērējami 

pārtikas izstrādājumi, mākslas un 
daiļamatniecības izstrādājumi 

Kuģinieku iela 

Zona C Tirdzniecības treileri Promenāde 

http://www.liepaja.lv/
https://goo.gl/forms/bjFxLdk6jEcO9AKW2
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3.2.3. Uzreiz pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas uz e-pasta adresi 

ziemasfestivals2019@gmail.com nepieciešams nosūtīt pielikumus: 

- saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecības kopiju. Ja šāda apliecība drukātā 

formātā nav izsniegta, norādīt saimnieciskās darbības reģistrācijas numuru; 

- vismaz 2 kvalitatīvus fotoattēlus, kuros redzami piedāvātie izstrādājumi un 

tirdzniecības vietas vizuālais noformējums citos pasākumos; 

- pārtikas izstrādājumu tirgotājiem - Pārtikas Veterinārā dienesta atļauja; 

- alkoholisko dzērienu tirgotājiem - Speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecībai. 

3.2.4. Pieteikuma anketa tiek uzskatīta par precīzi aizpildītu, un pieņemta 

izskatīšanai brīdī, kad ir saņemti visi nepieciešamie pielikumi. 

3.3. Nosūtot pieteikumu, Dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar „Ziemas festivāla” 

Noteikumiem. 

3.4. Informācija par dalības apstiprināšanu „Ziemas festivālā” tiek nosūtīta uz 

pieteikumā norādīto e-pasta adresi līdz 2019. gada 18. janvārim. 

 

4.  Dalības maksa 

4.1. Pasākumā tiek noteikta diferencēta dalības maksa.  

4.2. Dalības maksa tiek izmantota „Ziemas festivāla” norises sagatavošanai – 

pašvaldības nodevas par tirdzniecību publiskā vietā samaksai saskaņā ar 

Liepājas pilsētas Domes Saistošajiem noteikumiem „ Par pašvaldības nodevu par 

tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā” (izņemot 

alkoholisko dzērienu tirdzniecību publiskā vietā pasākuma laikā), “Ziemas 

festivāla” tirgus teritorijas iekārtošanai un elektrības nodrošināšanai.  

4.3. Dalības maksa tiek aprēķināta, ņemot vērā piedāvāto preču sortimentu, kas tiek 

noteikts pēc Liepājas pilsētas Domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 „Par 

pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas 

pašvaldības teritorijā” un tirdzniecības vietu skaitu un novietojumu teritorijā. 

4.4. Dalības maksa par vienu tirdzniecības vietu (3x3m):  

Zonas nosaukums Dalības maksa (EUR iesk. PVN) 

Zona A 20,00 

Zona B 15,00 

Zona C 20,00 

4.5. Dalībniekiem, kuri paredz alkoholisko dzērienu tirdzniecību, papildus dalības 

maksai tiek piemērota Liepājas pašvaldības noteiktā nodeva par alkoholisko 

dzērienu tirdzniecību publiskā vietā pasākuma laikā €21,34 apmērā. 

mailto:ziemasfestivals2019@gmail.com
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4.6. Dalības maksu iespējams veikt ar pārskaitījumu līdz 2019. gada 4. februārim vai 

skaidrā naudā pasākuma norises dienā. Veicot maksājumu ar pārskaitījumu, 

maksājuma mērķī nepieciešams norādīt: „Dalībnieka vārds, uzvārds vai 

uzņēmuma nosaukums, „Ziemas festivāla” dalības maksa, rēķina numurs” 

 

5. Tirdzniecības vietas iekārtošana 

5.1. Dalībnieks nodrošina kvalitatīvu un festivāla tematikai atbilstošu tirdzniecības 

vietas noformējumu. Tirdzniecībai nepieciešams izmantot baltas vai bēšas 

krāsas telti vai nojumi. 

5.2. Svētku laikā tirdzniecības vietā aizliegts atrasties automašīnām. 

5.3. Festivāla norises dienā pie reģistrācijas Dalībnieks saņem caurlaidi un 

pašvaldības atļauju par tirdzniecību publiskā vietā un Organizētāja norādes par 

tirdzniecības vietu. 

5.4. Pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas Dalībnieks autotransportu novieto ārpus 

festivāla teritorijas un ar to nepārvietojas no pulksten 10:30 līdz 18:00. 

5.5. Tirdzniecības vietu iekārtošana notiek 9. februārī no pulksten 6:00 līdz 10:30. 

5.6. Organizētājs patur tiesības anulēt dalību tirgū, ja Dalībnieks nav ieradies un 

reģistrējies „Ziemas festivāla” norises vietā 9. februārī līdz pulksten 10:30. 

5.7. Dalībnieks nav tiesīgs demontēt un atstāt tirdzniecības vietu pirms “Ziemas 

festivāla” norises laika beigām. 

5.8. Dalībnieks personīgi nodrošina savai tirdzniecības vietai nepieciešamo 

aprīkojumu. 

5.9. Dalībniekam nav atļauts patvarīgi iezīmēt vai aizņemt tirdzniecības vietu. 

5.10. Dalībniekam jāievēro tirgojamo preču grupu produktu atbilstība izsniegtajai 

tirdzniecības atļaujai. 

5.11. Saskaņā ar Ministru kabineta 12.05.2010. izdotajiem noteikumiem Nr. 440. 

„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību” 4. punktu tirgotājs nodrošina, lai 

tirdzniecības vietā atrodas visi nepieciešamie dokumenti, atbilstoši saimniecisko 

darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. 

 

6. Dalībnieka tiesības un pienākumi 

6.1. Dalībnieks veic visus maksājumus noteiktajos termiņos, kas paredzēti šajos 

Noteikumos.  

6.2. Dalībnieks apņemas ievērot visas prasības, ko paredz Ministru Kabineta 

noteikumi Nr. 388 „Noteikumi par tirdzniecības kārtību tirgos, gadatirgos, ielu 

tirdzniecības vietās un izbraukumos”.   
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6.3. Dalībnieks ir atbildīgs par apmeklētāju ugunsdrošību noteikumu, darba drošības 

noteikumu un sanitāro prasību ievērošanu tirdzniecības laikā savā tirdzniecības 

vietā.   

 

7. Organizatora tiesības un pienākumi  

7.1. Rīkotāja lēmumi attiecībā uz Dalībnieku atlasi un tirdzniecības vietu izkārtojumu ir 

galīgi un nav apstrīdami. Ja Dalībnieka izvēlētajā svētku zonā tirdzniecībai 

atvēlēto vietu skaits tiek pārsniegts, Rīkotājam ir tiesības izvietot Dalībnieku 

tirdzniecības vietas pēc saviem ieskatiem un pasākuma norises laikā 

nepieciešamības gadījumā koordinēt un mainīt tirdzniecības vietu izkārtojumu, 

saskaņā ar “Ziemas festivāla” koncepciju. 

7.2. Pasākuma norises dienā Organizētājs izsniedz tirdzniecības atļaujas 

apstiprinātajiem dalībniekiem. 

7.3. Organizētājs nosaka Dalībnieka tirdzniecības vietu un nodrošina ar 

elektroenerģiju, ja tas nepieciešams. 

7.4. Organizētājs patur tiesības anulēt Dalībnieka dalību pasākuma norises laikā, ja 

tiek konstatēti šajā nolikumā minēto noteikumu pārkāpumi. 

7.5. Organizētājs neuzņemas atbildību par Dalībniekam izraisītiem dabas radītiem, 

citu Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem. 

7.6. Organizētājs tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas radušies Dalībnieka 

vainas dēļ. 

 

 

 


