„VENTSPILS PILSĒTAS SVĒTKI”
2017.gada 4. - 6.augustā

NOTEIKUMI DALĪBAI TIRDZNIECĪBĀ
1.Vispārīgie noteikumi.
 Šogad 5.augustā Ventspils pilsēta svinēs savu 727.dzimšanas dienu (turpmāk tekstā – Svētki).
Svētku laikā visas dienas garumā tiek organizēts tirdziņš, kura rīkotājs ir SIA „Kurzemes
filharmonija” (turpmāk tekstā - Rīkotājs).
 Rīkotāja organizētā tirdzniecība notiks Ostas ielas promenādē, Lielajā laukumā, Dzirnavu
laukumā un Reņķa dārzā.
 Ikvienam interesentam tiek dota iespēja iegādāties amatnieku un tautas lietišķās mākslas
izstrādājums, mājražotāju produkciju, kā arī īpaši atbalstām Latvijā ražotu un ekoloģiski audzētu
produktu tirgošanu. Aicinām pieteikties arī tos amatniekus un tirgotājus, kas īsteno senos amatus,
var demonstrēt savas amata prasmes arī svētku norises laikā.
 Popularizējot savu produkciju vai pakalpojumu, aicinām rīkot konkursus, izvietot radošās
darbnīcas, kā arī demonstrēt seno amatnieku amatu prasmes.
 Pieteikšanās tirdzniecībai tiek izsludināta, ievietojot paziņojumu portālā www.ventspils.lv un
Rīkotāja mājas lapā www.jurasvarti.lv
 Kultūras programmu veido SIA „Kurzemes filharmonija”.
2. Kritēriji dalībai tirdziņā.
Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kuri atbilst šādiem kritērijiem:
 Ekoloģiski tīru un Latvijā audzētu „zaļā” tirgus produktu ražotāji
 Amatnieki, amatu pratēji
 Tautas lietišķās mākslas studijas
 Mākslinieki/individuālie meistari
 Pirts lietu ražotāji
 Dažādu kūpinājumu tirgotāji
 Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji
 Našķu, saldumu tirgotāji
 Atrakcijas bērniem
3. Galvenie nosacījumi dalībai tirdziņā.
 Tiek realizēta pašu darināta, Latvijā audzēta vai gatavota produkcija.
 Dienas laikā (līdz plkst.22:00) aizliegts tirgot stipros alkoholiskos dzērienus.
 Pārstāvot iestādi, uzņēmumu vai kādu citu organizāciju, gadatirgus dalībniekiem jāierodas vienotā
apģērba stilā.
 Priekšroka dalībai tiks dota tiem dalībniekiem, kas spēs nodrošināt amatu prasmju
demonstrējumus tirdziņā. Kā arī, ierobežoto tirdzniecības vietu skaita dēļ atsevišķās prioritārajās
zonās, priekšroka tiks dota Latvijā ražotām amatniecības vai pārtikas precēm.
 Pretendenta atbilstību dalībai tirdziņā izvērtē SIA „Kurzemes filharmonija” valdes priekšsēdētāja
(vai Svētku vadošais producents) un tirdzniecības koordinatori.
 Pretendenti tiek atlasīti atbilstoši galvenajiem noteikumu nosacījumiem.
4. Pieteikšanās kārtība.
 Pieteikties un iesūtīt dokumentus dalībai tirdziņā var līdz 2017.gada 22.jūlijam uz e-pastu:
svetki.kultura@ventspils.lv
 Informācija pie tirdzniecības koordinatorēm: Kristīne Stiķe, tel. 26885165 vai Mairita Grebe ,
tel.26609285.
Tirdzniecības vietas atļaujas nokārtošanai nepieciešamie dokumenti:
o iesniegums (skatīt pielikumu Nr. 1);
o aizpildīta anketa (skatīt pielikumu Nr. 2);
1

o
o
o
o

pārtikas un veterinārā dienesta atļaujas kopija;
alkohola un tabakas tirdzniecības atļauju kopijas;
tirdzniecībai paredzētā sortimenta saraksts, īss apraksts un to fotogrāfijas (elektroniskā veidā);
maksājuma kopijas (elektroniski).

5. Maksājumu kārtība.
 Maksājumi jāveic līdz 2017.gada 2.augustam (ieskaitot), pēc rēķina saņemšanas no rīkotāja.
 Pamatojoties uz augstāk saņemtajām ziņām, šī dokumenta noteiktajā kārtībā tiek izvērtēta
pretendenta atbilstība dalībai tirdziņā.
 Pretendentam, kuram Rīkotājs devis piekrišanu dalībai tirdziņā pēc rēķina saņemšanas, jāveic
sekojoši maksājumi uz rēķinā norādīto bankas kontu:

5.1. Maksa par dalību pasākumā, saskaņā ar rēķinu:
Ostas ielas promenādē maksai par tirdzniecības vietas vienu tekošo metru tiek piemērots
koeficients, ņemot vērā pasākumu norises vietas un tirdzniecības vietas atrašanās zonu.
Tirdzniecības vietu sadalījumu pa zonām skatīt pielikumā Nr.3 pievienotajā shēmā.
Cena par
1 tekošo
metru, EUR

Grupa

Koeficients

Gala cena par
1 tekošo metru, EUR
(t.sk. PVN 21%)

(t.sk. PVN 21%)

Ostas iela
Pašu ražotas preces un Latvijā rūpnieciski
ražota prece

15,00

Importētās preces

30,00

Alus no speciālām iekārtām (neierobežotā
sortimentā)

15,00

Sabiedriskās
ēdināšanas
pakalpojumi;
alkoholiskie dzērieni, kuros faktiskais spirta
daudzums ir līdz 14 tilpumprocentiem

30,00

Reklāmas kampaņas, akcijas

182,00

1.prioritātes
zonā 1,5

2.prioritātes
zonā 1,2

3.prioritātes
zonā 1,0

Reņķa dārzs

15,00 x 1,5 = 22,50
15,00 x 1,2 = 18,00
15,00 x 1,0 = 15,00
30,00 x 1,5 = 45,00
30,00 x 1,2 = 36,00
30,00 x 1,0 = 30,00
15,00 x 1,5 = 22,50
15,00 x 1,2 = 18,00
15,00 x 1,0 = 15,00
30,00 x 1,5 = 45,00
30,00 x 1,2 = 36,00
30,00 x 1,0 = 30,00
182,00 x 1,5 = 273,00
182,00 x 1,2 = 218,40
182,00 x 1,0 = 182,00

Cena par
1 tekošo metru EUR
(t.sk. PVN 21%)

Pašu ražota prece
Latvijā rūpnieciski ražota prece
Alus no speciālām iekārtām
Alkoholiskie dzērieni
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji (t.sk. alus, alkohola un
tabakas tirdzniecība)
Reklāmas kampaņas, akcijas
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15,00
15,00
15,00
15,00
38,00
182,00

Lielais laukums, Dzirnavu laukums

Cena par
1 tekošo metru EUR
(t.sk. PVN 21%)

Pašu ražota prece
Latvijā rūpnieciski ražota prece
Importētās preces
Alus no speciālām iekārtām (neierobežotā sortimentā)
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji (t.sk. alus tirdzniecība)
Reklāmas kampaņas, akcijas

7,50
7,50
7,50
7,50
7,50
182,00

5.2. Maksa par atkritumu konteineru, saskaņā ar rēķinu:
Saskaņā ar Ventspils pilsētas domes noteikumiem, pie pārtikas tirdzniecības vietas jābūt
sauso atkritumu konteineram. Par katru 240 l sauso atkritumu konteineru noteikta maksa EUR 6,29
(t.sk. PVN 21%). Cenā ietilpst konteinera noma, atvešana un izvešana.

5.3. Tirdzniecības nodeva, saskaņā ar rēķinu:
Saskaņā ar 2014.gada 20.jūnija Ventspils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.7 „Par
pašvaldības nodevām Ventspils pilsētā”, par katru tirdzniecības vietu ir noteikta tirdzniecības nodeva.
Izbraukuma tirdzniecības vietās (masu pasākumos) par vienu dienu un vienu tirdzniecības vietu jeb
objektu:
1. ar pārtikas precēm:
1.1. pašu ražotu – EUR 4,00
1.2. ar pārtikas precēm un bezalkoholiskajiem dzērieniem – EUR 6,00
1.3. ar alu no speciālām iekārtām un alkoholiskajiem dzērieniem līdz 14 tilpumprocentiem –
EUR 20,00
1.4. alkoholiskie dzērieni kuros faktiskais spirta daudzums pārsniedz 14 tilpumprocentus
(izlejamā veidā) un tabakas izstrādājumi – EUR 50,00
2. ar nepārtikas precēm:
2.1. pašu ražotu – EUR 4,00
2.2. rūpnieciski ražotu – EUR 6,00
2.3. loterijas biļetēm – EUR 3,00
2.4. par pasākumu organizēšanu reklāmas nolūkos Ventspils pilsētas teritorijā – EUR 3,00.
Ja persona veic izbraukuma tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā precēm no vairākām punkta
2. apakšpunktos minētajām preču grupām, nodevas maksas apmērs tiek noteikts pēc lielākās nodevu
maksas likmes.
No nodevu samaksas, kas uzskaitītas punktos 1. un 2. atbrīvo nestrādājošos pensionārus, kā arī 1. un
2.grupas invalīdus, iesniedzot pensionāru vai invalīdu apliecības kopiju.
Tikai pēc maksājumu apstiprinošo dokumentu iesniegšanas tiks izsniegta tirdzniecības atļauja.
 Rīkotājs ir tiesīgs atteikt pretendentam dalību tirdziņā, ja tā piedāvājums neatbilst šo noteikumu
2.punktā noteiktajiem kritērijiem, kā arī, ja pretendents piedāvā nekvalitatīvu preci un
pakalpojumus. Tāpat, tirdzniecības vieta var tikt atteikta, ja dalībnieks ierodas ar citu preci, kas
nav norādīta iepriekš iesniegtajā anketā.
 Pēc pieteikuma izvērtēšanas par negatīvu lēmumu atbildīgā persona pretendentu informē rakstiskā
veidā (elektroniski).
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 Ja dalībnieks pasākuma laikā uz tirdzniecību neierodas vai tirdzniecības vieta tiek atteikta šo
noteikumu neievērošanas gadījumā, ar pasākumu saistītie maksājuma izdevumi netiek atgriezti.
Tirdzniecības vietu iekārtošana un tās noteikumi.
 Tirdzniecības vietu iekārtošana Ostas ielā no plkst. 06:00 līdz 09:00, tirdzniecība no plkst. 09:00
līdz 23:30.
 Tirdzniecības vietu iekārtošana Lielajā un Dzirnavu laukumā no plkst. 06:00 līdz 09:00,
tirdzniecība no plkst. 09:00 līdz 20:00.
 Tirdzniecības vietu iekārtošana Reņķa dārzā no plkst. 19:00 līdz 21:00, tirdzniecība no plkst.
21:00 līdz 04:00.
 Tirdzniecību laikos autotransporta kustība pa teritoriju ir aizliegta.
 Aizliegts pārdot preces, kas iepakotas stikla iepakojumā, ēdienus un dzērienus stikla traukos tādā
veidā, ka minētie priekšmeti nokļūst pie pasākuma apmeklētājiem.
 Tirdzniecības vietai jābūt iekārtotai un dekorētai atbilstoši svētkiem.
 Ievērot tirgojamo preču grupu produktu atbilstību tirdzniecības atļaujai.
 Katrā tirdzniecības vietā jābūt ugunsdzēšamajam aparātam.
6. Transporta caurlaides saņemšana.
 Transporta caurlaides saņemamas no 05.08.2016. plkst. 06:00, Ventspils Kultūras centrā,
Ventspilī, Kuldīgas ielā 18 pie dežuranta.
 Katram transporta līdzeklim jābūt savai transporta caurlaidei, kas novietota aiz automašīnas
priekšējā vējstikla citiem labi redzamā vietā. Transporta caurlaidē obligāti ir jānorāda:
transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, autovadītāja tālruņa numurs un visa pasākuma laikā
vadītājam ir jābūt sazvanāmam. Neaizpildīta caurlaide tiek uzskatīta par nederīgu.
 Katrs dalībnieks saņems informatīvu materiālu – shēmu - par transporta kustību svētku laikā, auto
novietošanas iespējām un ar citiem to saistītajiem jautājumiem.
7. Rīkotāja tiesības un pienākumi.
 Rīkotājs ierāda dalībniekam tirdzniecības vietu tirdziņa norises vietā.
 Nepieciešamības gadījumā, rīkotājs ir tiesīgs mainīt dalībnieka atrašanās vietu tirdziņa norises
vietā. Šādā gadījumā iespēju robežās tiek ņemtas vērā dalībnieka vēlmes.
 Rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt norēķinus tādā apmērā un termiņos, kādi noteikti šajos noteikumos.
8. Dalībnieka tiesības un pienākumi.
 Dalībnieks veic visus maksājumus noteiktajos termiņos, kas paredzēti šajos noteikumos.
 Dalībnieks apņemas ievērot visas prasības, ko paredz Ministra Kabineta noteikumi „Par
izbraukuma tirdzniecību”.
 Dalībnieks ir atbildīgs par skatītāju drošību demonstrējot amatu.
 Dalībnieks nav tiesīgs demontēt savu tirdzniecības vietu pirms tirdziņa norises beigām.
 Dalībnieka pieteikums dalībai Svētkos ir apliecinājums tam, ka ar iepriekš minētajiem
noteikumiem ir iepazinies.
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Pielikums Nr.1

VENTSPILS PILSĒTAS DOMEI
/fiziska persona – vārds, uzvārds; juridiska persona – nosaukums/
/personas kods; reģistrācijas nr./
/adrese, kontakttel./
/e-pasts/

IESNIEGUMS
dalībai “Ventspils pilsētas svētki”

/datums/

Lūdzu atļaut veikt ielu tirdzniecību Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā:
Ostas iela (tirdzniecība no 9:00 – 23:30)
1. prioritātes zona (koeficients 1.5)
2. prioritātes zona (koeficients 1.2)
3. prioritātes zona (koeficients 1.0)
Lielais laukums (tirdzniecība no 9:00 – 18:00)
Dzirnavu laukums (tirdzniecība no 9:00 – 18:00)
Reņķa dārzs (tirdzniecība no 18:00 – 04:00)
Bērnu pilsētiņa (tikai 06.08.2017.) (tirdzniecība no 11:00 – 16:00)
Paredzētais tirdzniecības laiks:
no plkst.___________ līdz plkst._____________
/datums/

Realizējamo preču grupas (īss apraksts):

Iesniegumu iesniedz:
/vārds, uzvārds, paraksts/
SASKAŅOTS ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā
pasākuma norises laikā un vietā: _____________ ______________________.
SASKAŅOTS ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju – privātpersonu, valsts vai pašvaldības īpašumā esošā nekustamā
īpašuma valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tā tiks veikta attiecīgajā nekustamajā īpašumā: _________________
________________.
Pielikumā:
1. Saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopija – 1 eks., 1 lp;
2. Fiziskās personas apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs –
1 eks., ____ lp;
3. Licencējamo komercdarbības veidu veikšanai izsniegtās licences - ____ eks., ____ lp.
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Pielikums Nr.2

ANKETA
1.

Vārds, uzvārds / Nosaukums:

2.

Personas kods / Reģistrācijas nr.

PVN reģistrācijas Nr.

LV
3.

Adrese

4.

Kontaktpersona, kontakttel.

5.

Licences Nr. (ja saimnieciskai darbībai tāda nepieciešama)

6.

Dalības veids:

e-pasts:

Tirdzniecība
7.

Prezentācija
Lielais laukums
Dzirnavu laukums
Reņķa dārzs
Bērnu pilsētiņa (tikai svētdien 06.08.2017.)

Tirdzniecības vieta:

Ostas iela
1. prioritātes zona
2. prioritātes zona
3. prioritātes zona
8.

Preču grupas:

Amatniecības preces (pašražojumi, rokdarbi)
Rūpnieciski ražotas preces
Preces bērniem (pašražotas rotaļlietas, apģērbs u.c. rokdarbi)
Preces bērniem (rūpnieciski ražotas – rotaļlietas, apģērbs, baloni u.c.)
Zivju produkcija
Aukstās un/vai karstās uzkodas
Pārtikas preces (t.sk. popkorns, kartupeļu čipsi, kukurūza, saldējums,
atspirdzinošie dzērieni utt.)
Sabiedriskā ēdināšana (galdu, solu skaits: ___________________________)
Alus un sidrs (līdz 14%)
Alkohols (no 14%)
Tabakas izstrādājumi
Cits (aprakstīt):
9.

Tirdzniecības vietas aprīkojums un platība:

Telts ___________m

Stends __________m

Treileris ________ m

10.

Elektrības pieslēguma jauda: _________________ kWh (TIKAI ĒDINĀTĀJIEM!)

11.

Nepieciešamās caurlaides:
Automašīnu skaits: ___________________

Cilvēku (darbinieku) skaits: ______________

12.
Paraksts

Atšifrējums
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Tel.nr.

Pielikums Nr.3

Ostas ielas prioritāro zonu shēma
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