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1. pielikums 

2017. gada 17. marta rīkojumam Nr.17-V  
 

 

“Noteikumi par ēdināšanas un tirdzniecības pakalpojumu nodrošināšanu 

Rundāles pils muzeja Dārza svētkos” 

 

I. Svētku Dalībnieka tiesības un pienākumi 

 

1. Tiesības un pienākumi 

 

1. Dalībniekam ir tiesības Svētku laikā realizēt iepriekš apstiprināto produkciju. 

2. Dalībniekam ir pienākums iepazīties ar šiem noteikumiem un tos ievērot, kā arī ievērot LR 

izdotos un spēkā esošos normatīvos aktus (licences, atļaujas, PVD, VID, ugunsdrošība, vides 

aizsardzība u.tml.) un Rundāles pils muzeja (turpmāk tekstā RPM) iekšējos normatīvos aktus. 

Dalībnieks ir pilnā mērā atbildīgs par savas tirdzniecības vietas tiesisku un legālu darbību.  

3. Dalībniekam ir pienākums ievērot šādu Svētku organizēšanas kārtību: 

3.1. iebraukšana dārzā un Svētku tirdzniecības vietu iekārtošanas laiks: 

  01.07.2017. 08:00 - 10:00 

3.2. tirdzniecības vietu demontāžas laiks un izbraukšana: 

    01.07.2017. 21:00 - 22:00 

2.3. maksimālais braukšanas ātrums teritorijā - 10 km/h. 

4. Dalībniekam ir pienākums ievērot tīrību un kārtību savā tirdzniecības vietā un 20 m rādiusā ap 

to, kā arī 5 m attālumā no savas tirdzniecības vietas izvietot atkritumu tvertnes vai nostiprinātus 

polietilēna maisus. Pilnie atkritumu maisi jānovieto RPM uzstādītajos un ierādītajos atkritumu 

konteineros. 

5. Dalībniekam ir pienākums atrasties savā tirdzniecības vietā, kad tajā notiek montāžas un 

demontāžas darbi. 

6. Dalībniekam ir pienākums nodrošināt nepārtrauktu ēdināšanas vai tirdzniecības pakalpojumu 

sniegšanu no plkst.11:00 līdz 20:00. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ tas nav iespējams, nekavējoties 

jābrīdina RPM kontaktpersona. 

7. Dalībniekam ir pienākums savā tirdzniecības vietā izvietot preču cenas par vienību un 

informāciju par sortimentu pieejamā, labi saskatāmā vietā un nepārprotamā veidā. Informācijai 

jābūt latviešu valodā un, ieteicams, arī kādā no svešvalodām. 

8. Dalībniekam ir pienākums savā tirdzniecības vietā saprotamā un vizuāli pievilcīgā veidā izvietot 

sava uzņēmuma nosaukumu vai individuālā darba veicēja vārdu. 
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9. Dalībniekam ir pienākums dzērienu un ēdienu pasniegšanai lietot tikai vienreizlietojamos traukus 

un piederumus.  

10. Dalībniekam ir pienākums savā tirdzniecības vietā gādāt par Svētku apmeklētāju drošību (asi, 

karsti priekšmeti u. tml.). 

11. Dalībniekam ir pienākums pašam nodrošināt savu darbavietu un aprīkojumu (galds, krēsls, 

vitrīna, statīvs u. tml.). Jānodrošina telts/nojume, vēlams, baltā vai zaļā krāsā. Ja Dalībniekam ir 

izstrādāts speciāls āra ēdināšanas/tirdzniecības stends un noformējums, to atļauts izmantot, 

iepriekš saskaņojot ar RPM. 

12. Dalībniekam ir pienākums pašam rūpēties par savu preču un mantu drošību Svētku laikā. 

13. Dalībniekam ir pienākums ievērot sabiedrībā pieņemtās ētikas normas. 

 

2. Aizliegumi Svētku Dalībniekam 

 

1. No plkst. 10:00 līdz 21:00 Dalībniekam aizliegts pārvietoties vai veikt pārvadājumus Dārza 

teritorijā ar mehānisko transportlīdzekli. Dalībnieka transportlīdzeklis Svētku laikā ir 

novietots ārpus Dārza teritorijas. Preču papildināšanai tirdzniecības vietā ieteicams 

izmantot nemotorizētus ratiņus.  

2. Dalībniekam aizliegts atskaņot mūziku. 

3. Dalībniekam aizliegts kurināt ugunskuru, ja tas nav saskaņots ar RPM. 

4. Dalībniekam aizliegts izvietot preci, kas nav saskaņota ar RPM. 

5. Dalībniekam aizliegts patvaļīgi pieslēgties elektrotīklam vai pārsniegt pieteikumā minēto jaudu. 

6. Dalībniekam aizliegts ierīkot vai pārvietot savu tirdzniecības vietu bez RPM atļaujas. Par šā 

noteikuma pārkāpšanu Dalībnieku var izraidīt no Svētku norises vietas. 

7. Dzērienus, kas paredzēti lietošanai parka teritorijā, aizliegts tirgot stikla pudelēs. 

8. Dalībniekam aizliegts tirgot alkoholiskos dzērienus, t. sk. kokteiļus, kuros alkohola koncentrācija 

pārsniedz 16%. Ja alkoholisko dzērienu stiprums pārsniedz 16%, par to tirgošanu jāvienojas ar 

RPM. 

II. Rundāles pils muzeja tiesības un pienākumi 

 

3. RPM tiesības 

 

1. RPM ir tiesības noteikt Dalībnieka STV Svētku norises vietā Rundāles pils dārzā. RPM lēmumi par 

tirgotāju izvēli un tirdzniecības vietu izvietojumu netiek pārskatīti atkārtoti, tie ir galīgi.  
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2. RPM ir tiesības aizliegt nesaskaņotu materiālu izvietošanu un izplatīšanu, ja to saturs ir pretrunā ar 

normatīvajiem aktiem un neatbilst Svētku koncepcijai. 

3. RPM ir tiesības izraidīt Dalībnieku no norises vietas, ja tiek pārkāpti šajos noteikumos minētie 

punkti. 

4. RPM ir tiesības aizliegt tirgošanos Svētkos, ja tiek konstatēts, ka Dalībnieka piedāvājums un 

noformējums neatbilst iepriekš iesniegtajam pieteikumam. 

5. RPM ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Dalībnieka vainas dēļ. 

6. RPM ir tiesības noteikt tirdzniecības vietai paredzēto caurlaižu daudzumu. 

7. RPM ir tiesības izteikt aizrādījumu, ja tirdzniecības vietā ir izmētāti atkritumi. Pēc atkārtota 

aizrādījuma RPM ir tiesības uzlikt Dalībniekam soda naudu 70.00 EUR apmērā. Dalībnieka rīcību 

fiksē RPM nozīmētā atbildīgā persona, sastādot par to aktu.  

8. Jebkurš RPM pārstāvis (ar noteiktu RPM atpazīšanas zīmi), kurš konstatē pārkāpumus Dalībnieka 

rīcībā, ir tiesīgs izteikt aizrādījumu. 

 

4. RPM pienākumi 

1. RPM ir pienākums ievērot LR izdotus un spēkā esošus normatīvos aktus, kā arī RPM izdotos iekšējos 

normatīvos aktus.   

2. RPM ir pienākums nodrošināt tirdzniecības vietu ar elektrības pieslēgumu pēc pieteikumā minētās 

jaudas (RPM nenodrošina kabeļus no elektrības sadales līdz tirdzniecības vietai. Par kabeļu garumu 

RPM informē Dalībniekus, apstiprinot to dalību Svētkos). 

3. RPM ir pienākums nodrošināt Svētku Dalībniekam atkritumu konteineru atkritumu uzkrāšanai un 

savākšanai. 

4. RPM ir pienākums nodrošināt vispārējo kārtību Svētku laikā, tomēr RPM neuzņemas atbildību par 

nepārvaramas varas apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem. 

 

 

RPM Apmeklētāju apkalpošanas nodaļas   

galvenais speciālists  K.Zēbergs 

 


