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APSTIPRINĀTS 

ar Rundāles pils muzeja  

2017. gada 17. marta  

rīkojumu Nr.17-V  

 

RUNDĀLES PILS MUZEJA 

2017. GADA DĀRZA SVĒTKU ĒDINĀTĀJU UN TIRGOTĀJU 

ATLASES NOLIKUMS 
 

 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

Rundāles pils Dārza svētki (turpmāk Svētki) ir tradicionāls, ikgadējs pasākums. 

Svētkus rīko Rundāles pils muzejs (turpmāk RPM). Svētki norisināsies jūlija pirmajā 

sestdienā – 2017. gada 1. jūlijā – Rundāles pils muzeja dārzā, Rundāles pagastā, Rundāles 

novadā. 

Par Svētku norisi atbild RPM Apmeklētāju apkalpošanas nodaļa (tālrunis 63920606; 

e-pasta adrese: turisms@rundale.net).  

Svētkos īpaši aicināti piedalīties stādu audzētāji, dārza aprīkojuma un tehnikas 

tirgotāji, lietišķās mākslas un amatniecības meistari un mājražotāji, kā arī izbraukuma 

ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji. 

Tirdzniecība Svētku laikā notiek divās tirdzniecības vietās: 

 1) pastāvīgajā tirdzniecības vietā (PTV) pie kastaņu alejas, netālu no stāvlaukumiem, 

(ārpus dārza teritorijas); 

2) Svētku tirdzniecības vietās (STV) RPM dārzā.  

PTV un STV SKAITS IR IEROBEŽOTS! 

Turpmāk dokumentā minētie nosacījumi attiecināmi tikai uz Svētku 

tirdzniecības vietām (STV) Rundāles pils dārzā.  

Rundāles pils ansambļa teritorijā ēdināšanas pakalpojumus ikdienā nodrošina 

apakšnomnieki – restorāns pilī, kafejnīca pils pagrabstāvā, kafejnīca kroga ēkā un āra 

kafejnīca dārzā. Tā kā Svētkos parasti ir ievērojams apmeklētāju pieplūdums, RPM aicina 

pieteikties izbraukuma ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus. Īpaši aicināti ēdināšanas 

pakalpojuma sniedzēji, kuri piedāvā:  

 latviešu tradicionālās virtuves ēdienus;  
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 ekoloģiski audzētu un ražotu produkciju;  

 Latvijā ražotu vai iegūtu produkciju. 

Ņemot vērā iepriekšējos gados piedzīvoto vīndaru atsaucību, šogad nolemts vīnu 

tirgotājiem atvēlēt atsevišķu vietu, Svētku laikā sauktu par “Vīna dārzu”. Svētku organizatori 

iesaka pārdomāt veidu, kādā produkcija tiks ieteikta un piedāvāta, lai katrs stends būtu 

interesants un pievilcīgs. Piemēram, piedāvājot iespēju degustēt, atbilstošas uzkodas, 

stāvgaldiņus, pie kuriem nobaudīt glāzi vīna... Stenda vizuālo noformējumu, produkciju un 

iecerētās aktivitātes lūdzam precīzi aprakstīt pieteikuma veidlapas ailē "Papildinformācija". 

  

II. Dalībnieku pieteikšanās un apmaksas kārtība 

 

1. Pretendentiem jāaizpilda RPM elektroniskā pieteikuma veidlapa Pielikums nr. 2 (Pieteikums 

ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem) vai Pielikums nr. 3 (Pieteikums tirgotājiem). 

Pieteikuma veidlapa jāaizpilda līdz 2017. gada 28. aprīlim (plkst.12:00) (pieteikumu 

iesūtīšanas termiņš pagarināts līdz 2017. gada 28. maijam). Pirms veidlapas aizpildīšanas 

pretendentam jāiepazīstas ar “Noteikumiem par ēdināšanas un tirdzniecības 

pakalpojumu nodrošināšanu Rundāles pils muzeja Dārza svētkos” (Pielikums nr. 1) un 

“Tirdzniecības noteikumi Rundāles pils ansambļa teritorijā” (Pielikums nr. 4) 

2.  RPM izskata tikai tos piedāvājumus, kas iesniegti, aizpildot elektronisko veidlapu.  

3. Uz vienu ēdināšanas vai tirdzniecības vietu var pieteikties viens pretendents. 

4. RPM lēmums tiek paziņots katram pretendentam personīgi līdz 2017. gada 31. maijam, 

nosūtot vēstuli uz e-pasta adresi, kas norādīta pieteikumā. Pretendentiem, kuri ir apstiprināti 

kā Svētku dalībnieki, nosūta apstiprinājuma pieprasījumu, uz kuru jāatbild 3 darba dienu 

laikā.  

5. RPM lēmumi par tirgotāju izvēli un tirdzniecības vietu izvietojumu netiek atkārtoti 

pārskatīti, tie ir galīgi.  

6. Pēc apstiprinājuma saņemšanas RPM izraksta pretendentam rēķinu par dalības maksu 

atbilstoši RPM publisko maksas pakalpojumu cenrādim. 

 

Nr.  Pakalpojums  Mērvienība  Cena  

EUR  

bez PVN  

PVN 

(EUR) 

Cena 

EUR 

ar 

PVN 

5.1.  Ēdināšanas pakalpojuma 

sniegšanas vietas noma Rundāles 

pils parka teritorijā pasākuma 

laikā (iepriekš saskaņojot) (STV) 

1 pasākums 49.58 10.42 60.00 
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7. Pretendenti veic maksājumu atbilstoši RPM izrakstītajam rēķinam, kurā iekļauta 

pakalpojuma cena un PVN summa, līdz 15. jūnijam (ieskaitot) RPM kasē vai ar 

pārskaitījumu uz RPM rēķinā norādīto kontu. Pārskaitījumam jāienāk RPM kontā līdz 

2017. gada 15. jūnijam.  

8. Pretendents, kas nesamaksā par dalību Svētkos 7. punktā noteiktajā kārtībā pilnā apmērā 

vai nav apstiprinājis savu dalību 4. punktā minētajā kartībā, zaudē sev rezervēto 

tirdzniecības vietu un tiek izslēgts no Svētku dalībnieku saraksta. 

9. Ja Dalībnieks atsauc savu pieteikumu vai neierodas uz Svētkiem, RPM viņam dalības 

maksu neatmaksā un izmanto viņa rezervēto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem. 

 

Apmeklētāju apkalpošanas nodaļas galvenais speciālists   Kristaps Zēbergs 

5.2 Tirdzniecības vietas noma 

Rundāles pils parka teritorijā 

pasākuma laikā (iepriekš 

saskaņojot) (STV) 

1 pasākums 33.06 6.94 40.00 

5.3 Tirdzniecības vietas noma 

tirdzniecības laukumā 

lauksaimniecības preču 

pārdevējam (PTV) 

1 diena 2.48 0.52 3.00 

5.4 Tirdzniecības vietas noma 

tirdzniecības laukumā 

nelauksaimniecības un 

mājamatniecības preču 

pārdevējam (PTV) 

1 diena 4.13 0.87 5.00 


