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Nr.234
(ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 1.§)

Par grozījumiem nolikumā “Ielu tirdzniecība
Valmieras
pilsētas
HANZAS
laukumā
2020.gadā”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka
pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus,
Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumiem Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Valmieras pilsētas
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 26.04.2018 saistošajiem noteikumiem Nr.305 “Par
pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”,
nolikumu “Ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas HANZAS laukumā 2020.gadā”, kas apstiprināts ar
Pašvaldības domes 11.06.2020. lēmumu Nr.202 (ārkārtas sēdes protokols Nr.11, 2. §) “Par
nolikuma “Ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas HANZAS laukumā 2020.gadā” apstiprināšanu” un
tā grozījumiem (turpmāk – Nolikums), Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes
16.07.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 11 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, T.Upners, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1.

izdarīt Nolikumā šādus grozījumus:
1.1. izteikt 1.2.punktu šādā redakcijā:
„1.2. Tirdzniecības organizators ir Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde “Valmiera
muzejs” (turpmāk – Organizators), kas organizē tirdzniecību HANZAS laukumā
uzstādītājos astoņos HANZAS namiņos un HANZAS laukumā, pamatojoties uz
Valmieras pilsētas pašvaldības izsniegtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai
Valmieras pilsētā.”;
1.2. izteikt 1.5.punktu šādā redakcijā:
„1.5. Tirdzniecības vietas ir astoņi HANZAS namiņi (tā garums ir 2,95 m un platums ir
2,20 m, platība ir 6,49 m2), kas tiks numurēti (turpmāk – HANZAS namiņi), kā arī
atsevišķos gadījumos tirdzniecību iespējams organizēt HANZAS laukumā
(tematiskie tirgi, svētku dienas u.c.).”;
1.3. izteikt 1.6.punktu šādā redakcijā:
„1.6. Tirdzniecības vietā tiek nodrošināts elektrības pieslēgums. Dalībniekam
pieteikumā jānorāda nepieciešamā jauda, kā arī līdzi jāņem savi elektrības
vadu pagarinātāji.”;
1.4. izteikt 1.8.punktu šādā redakcijā:
„1.8. Iespēja tirgoties HANZAS namiņos un HANZAS laukumā tiek nodrošināta bez
maksas.”;
1.5. papildināt Nolikumu ar 3.1.1 punktu šādā redakcijā:
„3.1.1 Izvietojot tirdzniecības vietas HANZAS laukumā, dalībnieks saskaņo

2.

izvietojamās teltis, to dizainu, nepieciešamo platību un elektrības pieslēgumu ar
Organizatoru, ievērojot valstī izsludinātos ierobežojumus un higiēnas prasības.”;
1.6. izteikt 3.5.punktu šādā redakcijā:
„3.5. Tirdzniecības vietas iekārtošana ceturtdienās un piektdienās jāveic no
plkst.14.00 līdz plkst.15.00 un novākšana no plkst.19.00 līdz plkst.20.00,
sestdienās un citās dienās (atbilstoši šī nolikuma 3.4.punktā noteiktajam)
iekārtošana jāveic no plkst.8.00 līdz plkst.9.00, novākšana no plkst.16.00 līdz
plkst.17.00.”;
1.7. izteikt 3.9.punktu šādā redakcijā:
„3.9. Pasākuma organizatora norādījumi attiecībā uz tirdzniecības vietas iekārtojumu
ir galīgi un nav apstrīdami.”;
1.8. izteikt 3.10.punktu šādā redakcijā:
„3.10. Ja Dalībnieks neievēro Organizatora prasības attiecībā uz vietas iekārtošanu
vai arī piedalās tirdzniecībā ar precēm, kas neatbilst Pieteikumā norādītajām
precēm, Organizators ir tiesīgs liegt tirdzniecības iespējas un izraidīt
Dalībnieku no tirdzniecības vietas. Šajā gadījumā Dalībnieks var zaudēt
tiesības veikt ielu tirdzniecību arī citos datumos, kas jau ir bijuši apstiprināti, un
Organizators ir tiesīgs viņu nepielaist pie tirdzniecības arī turpmāk.”;
1.9. izteikt 3.11.punktu šādā redakcijā:
„3.11. Dalībnieka pienākums ir nodrošināt regulāru atkritumu savākšanu savā
tirdzniecības vietā, no galdiem un teritorijas pie tirdzniecības vietas tirgošanās
laikā, kā arī pēc tirgošanās, atstājot tirdzniecības vietu un apkārtni sakoptu.”;
1.10. izteikt 3.14.punktu šādā redakcijā:
„3.14. Organizators patur tiesības iedalīt tirgošanās vietas HANZAS namiņos un
HANZAS laukumā no iesniegtajiem pieteikumiem pēc saviem ieskatiem, lai
nodrošinātu piedāvātā sortimenta dažādību un atbilstību tematiskajiem
pasākumiem, kad tādi tiek plānoti teritorijā.”;
1.11. izteikt 4.2.punktu šādā redakcijā:
„4.2. Pretendentu pieteikšanās notiek līdz katra mēneša 26. datuma plkst.24.00.
Tirgotāji piesakās dalībai uz nākamo mēnesi, norādot pieteikuma anketā sev
vēlamos datumus, kuros tiks nodrošināta tirdzniecība (t.sk. dalību tematiskajos
tirgos vai svētku dienās).”;
1.12. izteikt 4.3.punktu šādā redakcijā:
„4.3. Organizators izskata saņemtos pieteikumus un informē par tirgošanās iespēju
Dalībniekus trīs darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa.”;
1.13. izteikt 5.1.3.punktu šādā redakcijā:
„5.1.3. elektrības pieslēgumu tirdzniecības vietā līdz 20 A (ampēri). Dalībnieks
nodrošina elektriskos pagarinātājus.”;
1.14. izteikt 6.9.punktu šādā redakcijā:
„6.9. Dalībniekam ir pienākums sakopt savu tirdzniecības vietu pēc tirgošanās
beigām.”;
lēmums stājas spēkā 2020.gada 16.jūlijā.
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