Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
26.04.2018.sēdes lēmumu Nr.138 (protokols Nr.4, 6.§)

Nolikums
Par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
Valmieras pilsētas svētkos no 2018.gada 27.jūlija līdz 29.jūlijam
1. Vispārīgā informācija
1.1. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (turpmāk – ielu tirdzniecība) tiek organizēta
Valmieras pilsētas svētku (turpmāk – Pasākums) pasākumu norises ietvaros no 2018.gada
27.jūlija līdz 29.jūlijam.
1.2. Ielu tirdzniecības organizators ir Valmieras pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000043403,
adrese Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201, (turpmāk – Pašvaldība).
1.3. Pašvaldība ielu tirdzniecību organizē saskaņā ar Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumiem
Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” un Pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.283 “Par kārtību, kādā
tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”
(apstiprināti ar Pašvaldības domes 27.07.2017. lēmumu Nr.255 (protokols Nr.10, 7.§).
1.4. Tirdzniecības pretendents ir fiziska vai juridiska persona, kura ir reģistrējusi saimniecisko
darbību un kura saskaņā ar šo nolikumu “Par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu
sniegšanu Valmieras pilsētas svētkos no 2018.gada 27.jūlija līdz 29.jūlijam” (turpmāk –
Nolikums) ir iesniegusi pieteikumu tirdzniecībai Pasākumā (turpmāk – Pretendents).
1.5. Tirdzniecības dalībnieks ir Pretendents, kuru Pašvaldība ir apstiprinājusi dalībai Pasākumā
(turpmāk – Dalībnieks) saskaņā ar Nolikuma 2.punktā noteiktām ielu tirdzniecības veikšanas
vietām.
1.6. Nolikuma 2.punktā noteiktajās ielu tirdzniecības vietās, Dalībniekam tiks nodrošināts
elektrības pieslēgums, Dalībniekam pieteikumā jānorāda tirdzniecības laikā nepieciešamā
jauda. Dalībniekam pašam jānodrošina sevi ar saviem elektrības vadu pagarinātājiem.
1.7. Dalībnieks par ielu tirdzniecības veikšanu Pasākumā maksā Pašvaldībai nodevu par
tirdzniecību publiskās vietās, par elektrības pieslēgumu un elektrības patēriņu tirdzniecības
laikā, un atkritumu savākšanu un izvešanu no Dalībnieka tirdzniecības vietas.
1.8. Nolikuma mērķis ir noteikt ielu tirdzniecības Dalībniekus, kuri iegūs tiesības veikt ielu
tirdzniecību, sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, Pašvaldības organizētajos
pasākumos Valmieras pilsētas svētku norises laikā no 2018.gada 27.jūlija līdz 29.jūlijam.
2. Ielu tirdzniecības vietas Pasākumā
Nr.
Datums
Tirdzniecības
vieta

Vietas
aktivitāte

Tirdzniecības laiks

2.1.

27.07 Raiņa iela 3,
28.07.2018. Valmiera
(laukums pie
Valmieras
5.vidusskolas)

Blakus
atrakciju
parkam

12.00–23.00

2.2.

27.07.2018. Lāčplēša iela 2,
28.07.2018. Valmiera
(Rātslaukums)
līdz
29.07.2018.

Blakus
Svētku
Centrālajam
laukumam

18.00-02.00
9.00-24.00
24.00-5.00

2.3.

28.07.2018. Rīgas iela 10,
Valmiera,
(laukumā starp
Valmieras
Kultūras centru
un t/c “Valleta”)

Bērnu
10.00-18.00
piedzīvojumu
parks

Tirdzniecī- Pakalpojuma
bas vietu sortiments
skaits
2
Sabiedriskā
ēdināšana,
bezalkoholiskie
atspirdzinošie
dzērieni,
saldējums
6
Sabiedriskā
ēdināšana (tai
skaitā siltie
ēdieni),
alkoholiskie
dzērieni
4
Sabiedriskā
ēdināšana,
bezalkoholiskie
atspirdzinošie
dzērieni,
saldējums

3. Pieteikšanās izsludināšanas kārtība
Pieteikšanās tiek izsludināta - Pašvaldības mājas lapā www.valmiera.lv, kur tiek ievietots
sludinājums par pieteikšanos, kā arī informācija pieejama Pašvaldības iestādē “Nekustamā īpašuma
apsaimniekošanas pārvalde”, kontaktpersona: speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska,
tālrunis 64228430, 25618630, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv, 214.kab., Lāčplēša ielā 2,
Valmierā.
4. Pieteikumu iesniegšana
4.1. Pretendents pieteikuma iesniegumu ielu tirdzniecības veikšanai, iesniedz Pašvaldībā, Lāčplēša
ielā 2, Valmierā, laika periodā no 2018.gada 3.maija līdz 2018.gada 25.maijam plkst.16.00.
4.2. Pieteikuma iesniegumu var iesniegt:
4.2.1. personīgi, vēršoties Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Apmeklētāju pieņemšanas
centrā;
4.2.2. pa pastu, nosūtot vēstulē Pašvaldībai, Lāčplēša ielā 2, Valmierā (nosūtīšanas pasta
zīmogs ne vēlāk kā 21.05.2018.);
4.2.3. elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu uz
elektroniskā pasta adresi: pasts@valmiera.lv.
4.3. Visi pieteikumu iesniegumi, kas Pašvaldībā iesniegti un saņemti pēc 2018.gada 25.maija
plkst.16.00, kā arī nosūtīti elektroniski bez elektroniskā paraksta, kas nesatur laika zīmogu vai
nav noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām, netiek izskatīti.
5. Iesniedzamie dokumenti un noformējums
5.1. Lai piedalītos ielu tirdzniecības Dalībnieku atlasē, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1.1. iesniegums (Pielikums Nr.1) ar informāciju par:
5.1.1.1. Pretendentu (fiziskai personai vārdu, uzvārdu, deklarēto dzīves vietas adresi,
personas kodu, tālruņa Nr.) vai juridiskai personai (nosaukumu, uzņēmuma
reģistrācijas numuru, juridisko adresi, amatpersonas vārdu, uzvārdu, amatu,
tālruņa Nr. un e-pasta adresi),
5.1.1.2. tirdzniecības vietu, saskaņā ar Nolikuma 2.punktu (adresi/nosaukumu),
5.1.1.3. ielu tirdzniecības laikā plānoto tirdzniecības sortimentu – preču grupu
uzskaitījumu;
5.1.1.4. ielu tirdzniecības veikšanas datumu un laiku,
5.1.1.5. ir vai nav nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums, ja ir, tad norādīt
nepieciešamo elektroenerģijas jaudu,
5.1.1.6. tirdzniecības laukuma lielumu (platums x garums);
5.1.2. fiziskai personai nodokļu reģistrācijas apliecības kopija, ar kuru persona ir reģistrējusi
savu saimniecisko darbību;
5.1.3. tirdzniecības laikā realizējamo preču sortiments,
5.1.4. tirdzniecības vietas vizuālais iespējamais noformējums (foto vai datorgrafika).
5.2. Pieteikuma iesniegums un tam pievienotie dokumenti iesniedzami valsts valodā. Katram
dokumentam jābūt parakstītam. Juridiskās personas pieteikumam jābūt parakstītam, norādot
paraksttiesīgās personas vārdu, uzvārdu un amata nosaukumu. Ja iesniegumu iesniedz
iesniedzēja pilnvarotā persona, tad pieteikumam pievieno pilnvaru, kas apliecina paraksta
tiesības.
5.3. Katrs Pretendents var iesniegt pieteikumu tikai uz vienu tirdzniecības vietu.
6. Citi Pretendenta pienākumi veicot ielu tirdzniecību
6.1. Ja Pretendents iesniedz pieteikuma iesniegumu tirdzniecībai Rātslaukumā, Lāčplēša ielā 2,
Valmierā, tad Pretendentam, iegūstot tiesības veikt ielu tirdzniecību, ir jānodrošina:
6.1.1. ielu tirdzniecības vietā galdi (4-6 gab.) ar krēsliem/soliem tirdzniecības vietas
apmeklētājiem;
6.1.2. soli 2-3 m gari (8 gab.), kurus novietot laukumā pie Svētku Centrālās skatuves uz laika
periodu no 27.07.2018. plkst.18.00 līdz 29.07.2018. plkst.5.00.
6.2. Priekšroka veikt ielu tirdzniecību Rātslaukumā, Lāčplēša iela 2 var tikt dota Pretendentiem, kuri
spēs nodrošināt vienotas krāsas (gaiši brūnas) tirdzniecības teltis (telts foto pievienojams
iesniegumam).

7. Pieteikumu iesniegumu izskatīšanas kārtība
7.1. Pieteikumu iesniegumi, kuros nebūs norādīta visa šīs Pieteikšanās kārtības 5. un 6.punktā
norādītā informācija un, kuri nav iesniegti šī Nolikuma 4.1.punktā noteiktajā pieteikumu
iesniegšanas laikā, netiks izskatīti un tirdzniecības vietas netiks rezervētas.
7.2. Pieteikumi tiks atvērti un izskatīti to iesniegšanas (reģistrēti Pašvaldības dokumentu aprites
sistēmā (datums, laiks)) secībā.
7.3. Pieteikumi tiek vērtēti atbilstoši šādiem kritērijiem:
7.3.1. ja uz tirdzniecības vietu ir pieteikušies tikai tik Pretendentu, cik noteikti šī Nolikuma
2.punktā noteiktajās tirdzniecības vietās, tad pieteiktā vieta tiek rezervēta šiem
Pretendentiem;
7.3.2. ja uz vienu tirdzniecības vietu ir pieteikušies vairāk Pretendentu, kā noteikts Nolikuma
2.punktā, tad tiesības tirgoties iegūst tas Pretendents, kurš:
7.3.2.1. ir iesniedzis visus Nolikuma 5.punktā noteiktos dokumentus,
7.3.2.2. ir pieteicis tirdzniecības veikšanu uz visu Nolikuma 2.punktā noteikto
tirdzniecības vietā paredzēto tirdzniecības laiku,
7.3.2.3. tirdzniecības veikšanas laikā ir paredzējis plašāko ēdināšanas pakalpojuma
sortimentu, paredzot tirdzniecību ar siltiem ēdieniem,
7.3.2.4. ir apņēmies nodrošināt Nolikuma 6.punktā noteikto telts, galdu un solu
nodrošināšanu,
7.3.2.5. ir iesniegumā norādījis, ka nav nepieciešams elektroenerģijas pieslēgums
tirdzniecības laikā, jo tirdzniecības veikšanai izmantos savu elektroenerģijas
ģeneratoru,
7.3.2.6. ir pieteicis vismazāko nepieciešamo elektroenerģijas nepieciešamo jaudu,
7.3.2.7. ir apliecinājis, ka spēj nodrošināt tirdzniecības vietas estētisku un gaumīgu
noformējumu.
8. Pieteikumu rezultātu paziņošana.
8.1. Lēmumu, par tirdzniecības Dalībnieku noteikšanu, kuri ieguvuši tiesības veikt ielu tirdzniecību,
Pašvaldība pieņem ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.maijam plkst.17.00.
8.2. Informācija par tirdzniecības vietu Dalībnieka apstiprināšanu tiek publicēta 2018.gada 1.jūnijā
Pašvaldības mājaslapā www.valmiera.lv, kā arī tirdzniecības Dalībnieki, kuri ieguvuši tiesības
veikt ielu tirdzniecību, tiek informēti personīgi.
8.3. Par pieteikšanās rezultātu lēmuma paziņošanas dienu tiek uzskatīta pieteikumu rezultātu
publicēšanas diena Pašvaldības mājaslapā.
9. Nosacījumi, kādi jāievēro tirdzniecības Dalībniekam
9.1. Tirdzniecības Dalībnieki, kuri ieguvuši tiesības veikt ielu tirdzniecību, līdz 2018.gada 10.jūnijam
samaksā pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskā vietā EUR 30,00 – Nolikuma 2.1. un
2.3.punktā noteiktās tirdzniecības vietās un EUR 60,00 - Nolikuma 2.2.punktā noteiktā
tirdzniecības vietā, saskaņā ar Pašvaldības Saistošiem noteikumiem Nr.304 „Par pašvaldības
nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”.
9.2. Tiem tirdzniecības Dalībniekiem, kuriem tirdzniecības laikā ir nepieciešams elektroenerģijas
pieslēgums, papildus 9.1.punktā noteiktai pašvaldības nodevai jāmaksā EUR 30,00 par
elektroenerģijas pieslēguma izveidošanu un elektroenerģijas lietošanu tirdzniecības laikā.
9.3. Tirdzniecības Dalībniekiem, papildus 9.1.punktā noteiktai pašvaldības nodevai, jāmaksā par
atkritumu savākšanu tirdzniecības vietā un izvešanu. Pieteikumu kārtības 2.1. un 2.3.punktā
noteiktajās tirdzniecības vietās EUR 10,00 un Pieteikumu kārtības 2.2.punktā noteiktajā
tirdzniecības vietā EUR 20,00 katram tirdzniecības Dalībniekam.
9.4. Pašvaldības nodeva, maksa par elektroenerģiju un atkritumu savākšanu un izvešanu, saskaņā
ar Pašvaldības izrakstītu rēķinu, ieskaitāma Pašvaldības kontā:
Valmieras pilsētas pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV- 4201
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90000043403
norēķinu konts LV94 UNLA 0018 0001 4225 5, AS SEB banka, kods UNLALV2X018
norēķinu konts LV64 HABA 0001 4020 4910 0, AS Swedbank, kods HABALV22
norēķinu konts LV38 RIKO 0002 7107 1001 1, AS DnB NORD banka

9.5. Tie tirdzniecības Dalībnieki, kuri līdz 2018.gada 10.jūnijam nav veikuši pašvaldības nodevas,
maksas par elektroenerģijas pieslēguma izveidošanas un lietošanu, atkritumu savākšanu
samaksu, zaudē iegūtās tiesības veikt ielu tirdzniecību Nolikuma 2.punktā noteiktās vietās.
9.6. Tirdzniecības Dalībnieka samaksātā pašvaldības nodeva, maksa par elektroenerģijas
pieslēguma izveidošanu un lietošanu, un atkritumu savākšanu netiek atmaksāta tirdzniecības
Dalībniekam brīvprātīgi neierodoties Nolikuma 2.punktā noteiktajā tirdzniecības laikā un vietā,
vai Dalībniekam brīvprātīgi pārtraucot ielu tirdzniecību pirms Nolikuma 2.punktā noteiktā
tirdzniecības laika beigām.

Pielikumā: pretendenta iesniegums par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu
Valmieras pilsētas svētkos uz 1 lapas

pielikums Nr.1
................................................................................................
(Iesniedzēja vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

................................................................................................
(Personas kods vai reģistrācijas numurs)

.................................................................................................
(Adrese)

..................................................................................................
(Tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

..................................................................................................
(Juridiskas personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

IESNIEGUMS
Valmieras pilsētas pašvaldībai
Lāčplēša ielā 2, Valmierā
Lūdzu atļaut veikt ielu tirdzniecību/sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Valmieras
pilsētā
______________________________________________________________________________
(adrese, vieta)

Tirdzniecības laikā realizējamo preču grupas:
______________________________________________________________________________
(preču nosaukumi)

______________________________________________________________________________
Paredzētās tirdzniecības laiks un ilgums:
______________________________________________________________________________
(datums, laiks no - līdz)

______________________________________________________________________________

Papildus prasības tirdzniecības vietā:
• tirdzniecības laikā nepieciešams elektrības pieslēgums jā O, nē O (nepieciešamo atzīmēt),
•

tirdzniecības laikā maksimālā nepieciešamā elektrības jauda _______________kW,

•

nepieciešamais tirdzniecības vietas laukums ______________ (platums x garums (m)),

•

ielu tirdzniecības vietā nodrošināšu _______galdus ar _______krēsliem/soliem tirdzniecības
vietas apmeklētājiem;

•

papildus apņemos nodrošināt _______ solus (2-3 m garus), kurus novietot laukumā pie
Svētku Centrālai skatuves.

•

Ielu tirdzniecības vietas telts noformējuma krāsa _______________

Pielikumā:
□

Saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopijas uz ____lpp.

□

Tirdzniecības laikā realizējamo prešu sortimenta apraksts.

□ Tirdzniecības vietas iespējamais vizuālais noformējums (foto).
□ _____________________________________________

Valmierā, 2018.gada ________.maijā

___________________
(paraksts/)*

* Pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu
elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, izmantojot
e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv.
Iesniegto personas datu pārzinis ir Valmieras pilsētas pašvaldība, datu
apstrādes mērķis – iesnieguma izskatīšana, pamatojums – Iesniegumu likuma
3.panta otrā daļa. Datu subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt
pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likumu.

