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Ozolnieku novada svētku 

NOLIKUMS 
Izdots saskaņā ar 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,  

 

1. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Ozolnieku  novada (turpmāk – Novads) Novada svētku (turpmāk - Svētki) nolikums 

(turpmāk – Nolikums) nosaka Ozolnieku novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 

Svētku rīkošanas mērķi, finansējumu, Svētku organizācijas kārtību un nosacījumus. 

1.2. Par Svētku organizēšanu ir atbildīga Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta daļa 

(turpmāk Organizators) sadarbībā ar Pašvaldības iestādēm, sabiedriskajām organizācijām 

un Novada uzņēmējiem.  

1.3. Šī Nolikuma izpratnē Svētki ir konceptuāli pārdomāta un producēta kultūras un sporta 

pasākumu programma, kas notiek noteiktā laika posmā un tiek īstenota kā vienots 

veselums. 

1.4. Svētku darbību raksturojošie aspekti: 

1.4.1. informatīvais un izglītojošais aspekts – popularizēt Novada kultūrvēsturisko 

mantojumu un sporta tradīcijas, veicināt tradicionālās un laikmetīgās kultūras 

attīstību; 

1.4.2. saliedētības aspekts – veicināt piederības sajūtu Novadam un iedzīvotāju līdzdalību 

kultūras dzīves norisēs; 

1.4.3. ekonomiskais aspekts – popularizēt un veicināt mūsdienu kultūras, sporta un tūrisma 

iespējas, kā arī piesaistīt finansējumu kultūras, mākslas un sporta aktivitātēm 

Ozolnieku novadā. 

1.5. Svētku pasākumus finansē no Pašvaldības gada budžeta, kā arī fizisku vai juridisku personu 

ziedojumiem vai dāvinājumiem, ja tādi tiek veikti. Svētku tāmi apstiprina izpilddirektors 

atbilstoši plānotajam gada budžetam. 

1.6. Atbilstoši katru Svētku iecerei, katru gadu tiek izstrādāta Svētku programma un Svētku 

tirdzniecības noteikumi. 

1.7. .Informācija par Svētkiem tiek publicēta interneta vietnē www.ozolnieki.lv sociālajā vietnē 

www.facebook.com/Ozolnieku-novads, laikrakstā “Ozolnieku avīze” un TWITER kontā. 

 

2. Svētku mērķis un uzdevumi 

 

 

http://www.ozolnieki.lv/
http://www.facebook.com/Ozolnieku-novads


2.1.  Svētku mērķis – popularizēt Novadu, nodrošinot kvalitatīvu kultūras vērtību izplatīšanu 

un to pieejamību plašākai sabiedrībai, piedāvāt daudzveidīgas sporta aktivitātes Svētku 

apmeklētājiem. 

2.2.  Svētku uzdevumi: 

2.2.1. izstrādāt kvalitatīvu un daudzpusīgu Svētku programmu, iesaistot kultūras un sporta 

darbiniekus, sabiedriskās organizācijas, uzņēmējus, brīvprātīgos, skolēnu un 

pieaugušo mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus un profesionālus māksliniekus; 

2.2.2. radīt īpašus pasākumus un notikumus, kas savas unikalitātes un kvalitātes ziņā 

atšķirtu Svētkus no regulāra kultūras procesa; 

2.2.3. veicināt latviešu tautas kultūras un tirgus tradīcijas; 

2.2.4. organizēt bērniem dažādu atrakciju un radošo darbnīcu piedāvājumus; 

2.2.5. nostiprināt tautas sporta tradīcijas Novadā; 

2.2.6. radīt labvēlīgu mikroklimatu Novadā, organizējot visiem novada iedzīvotājiem un 

viesiem pieejamus Svētkus. 

 

3. Svētku norise 

 

3.1. Svētki notiek katru gadu jūlija mēnesī. 

3.2. Svētku kultūras, izklaides un sporta pasākumi norisinās Novada teritorijā iepriekš noteiktā 

un apstiprinātā vietā. 

3.3. Svētku pasākumi notiek tirgošanās zonā, sabiedriskās ēdināšanas zonā un izklaidējošo 

aktivitāšu zonā. 

3.4. Atbilstoši katru Svētku iecerei, katru gadu tiek izstrādāti Svētku tirdzniecības noteikumi, 

ko apstiprina izpilddirektors.  

 

4. Svētku dalībnieki 

 

4.1. Dalībai tirgošanās zonā Organizatora noteiktajā termiņā var pieteikties seno un mūsdienu 

amatu meistari, mājražotāji, individuālā darba veicēji, zemnieku saimniecības, mazie 

ražotāji, kuri piedāvā augstvērtīgus latviešu tradicionālās amatniecības izstrādājumus vai 

amatnieku darinājumus, kuros apvienota amatu prasme, tehnoloģiju attīstība un mūsdienu 

dizains. Pārtikas preču ražotājiem un tirgotājiem jābūt reģistrētiem PVD.  
4.2. Dalībai sabiedriskās ēdināšanas zonā Organizatora noteiktajā termiņā var pieteikties 

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi/izbraukuma kafejnīcas, kuru darbība reģistrēta PVD, 
un kuru piedāvātajā sortimentā  ir: 

4.2.1. mūsdienīgas un radošas variācijas par latviešu tautas tradicionālās virtuves tēmām; 
4.2.2. dažādas uzkodas un atspirdzinājumi (saldējums, kokteiļi, alkoholiskie (ar spirta 

saturu līdz 15%)  un bezalkoholiskie dzērieni, konditoreja u.tml.); 
4.2.3. tradicionālās latviešu virtuves izstrādājumi; 
4.2.4. neparasti un mūsdienīgi dažādu tautu virtuves izstrādājumi. 

4.3.  Dalībai izklaidējošo aktivitāšu zonā Organizatora noteiktajā termiņā var pieteikties radošo 

darbnīcu nodrošinātāji, kā arī personas, kuru darbība ir reģistrēta Latvijas Republikas 

likumdošanā noteiktajā kārtībā un neietilpst kategorijā “tehniski bīstamas ierīces”. 

Dalībniekam jānodrošina atrakciju uzstādīšana, uzraudzība, apkalpošana un apsardze. 

 

5. Dalībnieku pieteikšanās un atlases kārtība. 

 

5.1. Pretendenti, kuri vēlas piedalīties Svētkos: tirgoties, veikt sabiedriskās ēdināšanas - 

izbraukuma kafejnīcas pakalpojumus, vai organizēt izklaidējošas aktivitātes, 

Organizatora noteiktā termiņā vai, kamēr ir brīvas tirdzniecības vietas, iesniedz 

iesniegumu un pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu (Pielikums Nr.1), kā arī pakalpojuma 

izcenojumus. Sortimenta, vizuālā noformējuma vai citu neskaidrību gadījumā 

Organizators tiesīgs lūgt iesūtīt tirdzniecības vietas vizuālā noformējuma vai sortimenta 

fotoattēlus. 



5.2. Organizators veic pretendentu izvērtēšanu dalībai tirdziņā pēc šādiem kritērijiem: 

5.2.1. piedāvājuma vispārējā atbilstība Svētku koncepcijai un šī Nolikuma prasībām; 

5.2.2. piedāvātie izstrādājumi ir paša pretendenta darināti, un to vizuālais izskats liecina par 

kvalitāti ( izvērtējot iesūtītos foto materiālus); 

5.2.3. piedāvātais izstrādājums apvieno skaisto un derīgo, māksliniecisko patstāvību un 

mūsdienu sabiedrības pieprasījumu; 

5.2.4. iepriekšējā sadarbības pieredze. 

5.3. Pretendenta atbilstība sabiedriskās ēdināšanas/izbraukuma kafejnīcas pakalpojumu 

sniegšanai tiks noteikta pēc šādiem kritērijiem: 

5.3.1. piedāvājuma vispārējā atbilstība Svētku koncepcijai un šī Nolikuma prasībām; 

5.3.2. piedāvātais sortiments un cenas; 

5.3.3. tirdzniecības vietas un ēdināšanas zonas noformējuma vizualizācija (pēc iesūtītajiem 

foto attēliem); 

5.3.4. lepriekšējā sadarbības pieredze. 

5.4. Pretendenta atbilstība izklaides aktivitāšu organizēšanai tiks noteikta pēc šādiem 

kritērijiem: 

5.4.1. piedāvājuma vispārējā atbilstība Svētku koncepcijai un šī Nolikuma prasībām; 

5.4.2. piedāvātais pakalpojumu veids un cenas; 

5.4.3. aktīvās darbības teritorijas noformējuma vizualizācija; 

5.4.4. atbilstības pasākuma tematikai; 

5.4.5. iepriekšējā sadarbības pieredze. 

5.5. Organizators ir tiesīgs atteikt Pretendentam, ja: 

5.5.1. piedāvājums neatbilst Svētku koncepcijai; 

5.5.2. piedāvātā izstrādājumu grupa pēc Organizatora ieskatiem Svētkos un tirdziņā 

pārstāvēta pietiekamā apjomā (no izstrādājuma grupas tiek izvēlēti labākie 

piedāvājumi); 

5.5.3. ir negatīva iepriekšējās sadarbības pieredze; 

5.6. Līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā priekšroka tiek dota vietējam pretendentam vai tam, 

kurš ātrāk iesniedzis dalībnieka pieteikumu. 

5.7. Organizators pieteikumus izvērtē un pieņem lēmumu ne vēlāk kā 10 dienas līdz Svētkiem 

un nekavējoties to paziņo pretendentiem. 

 

6. Svētku dalības vieta un maksa 

 

6.1. Pretendentiem, kuri atzīti par atbilstošiem dalībai Svētkos, normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā jāsaņem Pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai, vienreizēju Pašvaldības atļauju 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā (kuri Svētku laikā 

tirgosies ar alkoholu), samaksājot Pašvaldības nodevu par tirdzniecību sabiedriskās vietās, 

kā arī Svētku dalības maksa. 

6.2. Svētku dalības maksa tiek noteikta, ņemot vērā tirdzniecības vietas izmēru, piedāvātā 

sortimenta vai aktivitāšu raksturu: 

6.2.1. dalības maksa sabiedriskās ēdināšanas zonā dalībniekiem, kuru sortimentā paredzama 

alus un citu vieglo alkoholisko dzērienu (ar spirta saturu līdz 15%) tirdzniecība: 

-  par vietu līdz 10m2 (ieskaitot vietu grilam u.tml.) - EUR 150.00 bez PVN; 

- par vietu no 10m2 līdz 25m2 (ieskaitot vietu grilam u.tml.) - EUR 250.00 bez 

PVN; 

- par vietu virs 25m2 (ieskaitot vietu grilam u.tml.) - EUR 350.00 bez PVN; 

6.2.2. dalības maksa sabiedriskās ēdināšanas zonā dalībniekiem, kuru sortimentā nav 

paredzama alus un citu alkoholisko dzērienu tirdzniecība: 

-  par vietu līdz 10m2 (ieskaitot vietu grilam u.tml.) - EUR 75.00 bez PVN; 

- par vietu no 10m2 līdz 25m2 (ieskaitot vietu grilam u.tml.) - EUR 125.00 bez 

PVN; 



- par vietu virs 25m2 (ieskaitot vietu grilam u.tml.) - EUR 175.00 bez PVN; 

6.2.3. dalības maksa tirgošanās zonā par katru tirdzniecības vietas metru - EUR 10.00 bez 

PVN; 

6.2.4. dalības maksa izklaidējošo aktivitāšu zonā radošo darbnīcu organizatoriem - ja radošā 

darbnīca tiek organizēta kā maksas pakalpojums apmeklētājiem, tai skaitā hennas 

tetovējumi, sejiņu apzīmēšana u.tml. par vienu aktivitāti - EUR 10.00 bez PVN; 

6.2.5. dalības maksa izklaidējošo aktivitāšu zonā dalībniekiem, kas organizē izlaides par 

maksu, - EUR 25.00 bez PVN par ierādīto laukumu; 

6.2.6. dalības maksa dalībniekiem, kuri Svētku laikā vēlas reklamēt savu uzņēmējdarbību 

(tai skaitā arī izklaides atrakciju organizēšana reklāmas nolūkos) – EUR 25.00 bez 

PVN par reklāmas akciju. Ņemot vērā Svētku koncepciju, tajos atļauta tikai 

komercreklāma. 

6.3. Dalības maksai tiek piemērotas atlaides: 

6.3.1. dalībniekiem, kuru dzīves vieta ir deklarēta Novadā, vai kuru juridiskā adrese ir 

reģistrēta Novadā un kuri vismaz vienu gadu ir reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, tiek 

piemērota dalības maksas atlaide 50% apmērā tirgošanās un sabiedriskās ēdināšanas 

zonā; 

6.3.2. Novadā deklarētām fiziskajām personām, kuras tirgojas ar pašu audzētu, pašu ražotu 

vai pašu izgatavotu produkciju, tiek piemērota dalības maksas atlaide 100% apmērā 

tirgošanās zonā. 

6.4. Dalībnieks saskaņā ar Organizatora izrakstītu rēķinu veic dalības maksas samaksu ar 

bankas pārskaitījumu rēķinā norādītajā termiņā 

6.5. Dalību, anulējot rēķinu, iespējams atsaukt, iesūtot rakstisku iesniegumu Organizētāja 

norādītajā termiņā. 

6.6. Svētkos tiesīgi piedalīties tikai tie dalībnieki, kuri reģistrēti pie Organizatora kā Svētku 

dalībnieki, saņēmuši Pašvaldības atļauju tirdzniecībai un veikuši dalības maksu. 

Neierašanās gadījumā samaksātā Pašvaldības nodeva un dalības maksa netiek atgriezta. 

6.7. Dalībnieks tiesīgs aizņemt tikai to vietu, kuru tam ierādījis Organizators. Tirdzniecības 

vietu ierādīšanā priekšroka tiek dota Novadā deklarētiem  Dalībniekiem. 

6.8. Tirdzniecības vietu vizuāli noformē pats dalībnieks, saskaņojot ar Organizatoru. 

 

7. Nobeiguma jautājumi 
 

7.1. Svētku dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par visu normatīvo aktu prasību ievērošanu, kas 

saistītas ar to darbību, izbraukuma tirdzniecību tirdzniecības vietā (tai skaitā un ne tikai - 

nepieciešamās atļaujas, licences, elektrodrošības ugunsdrošības, darba drošības 

noteikumus). 

7.2. Izklaides aktivitāšu organizētāji uzņemas pilnu atbildību par tehnisko ierīču atbilstību 

normatīvajiem aktiem un prasībām, un apmeklētāju drošību, izmantojot šīs ierīces. 

7.3. Organizators nenodrošina ēdināšanas un izklaidējošo aktivitāšu zonu apsardzi. Par savu 

preču un inventāra drošību katrs dalībnieks atbild pats. 

7.4. Svētku sagatavošanas un organizēšanas procesā, nepieciešamības gadījumā, Organizators 

tiesīgs mainīt programmu, aktivitāšu izvietojumu un norišu darba laikus, par to informējot 

dalībniekus. 

7.5. Svētku dalībniekiem un apmeklētājiem aizliegts izmantot Svētku norises vietas politiskajai 

reklāmai. Par tādu tiks uzskatīta arī slēptā reklāma, t.i., ja no reklāmas satura jebkādā veidā 

būs saprotams, ka tā attiecināma vai saistīta ar kādu politisko aktivitāti. 

7.6. Ja kāds no dalībniekiem neievēro punkta 7.5. nosacījumus, Organizators ir tiesīgs pieprasīt 

politiskās reklāmas nekavējoties noņemt vai arī to izdarīt saviem spēkiem. Visus 

izdevumus, kas saistīti ar politiskās reklāmas noņemšanu, sedz reklāmas izvietotājs un/vai 

reklāmas pasūtītājs. 



7.7. Svētku Organizators tiesīgs nekavējoties liegt dalību Svētkos un izraidīt no Svētku norises 

vietas dalībniekus, kuri nav saņēmuši Pašvaldības atļauju tirdzniecībai un veikuši dalības 

maksu, vai dalībniekus, kuri atrodas tam neierādītā vietā. 

7.8. Izklaides aktivitāšu organizētāji uzņemas pilnu atbildību par tehnisko ierīču atbilstību 

normatīvajiem aktiem un prasībām, un apmeklētāju drošību, izmantojot šīs ierīces. 

7.9. Svētku dalībnieki ir atbildīgi par šī Nolikuma  un tirdzniecības noteikumu ievērošanu, 

Organizatora vai tā pilnvarotu personu norādījumu un prasību ievērošanu. 

7.10. Pārkāpjot Nolikuma prasības, dalībnieks atlīdzina Organizatoram nodarītos zaudējumus, 

kas radušies dalībnieka darbības vai bezdarbības rezultātā. Svētku dalībnieks uzņemas 

atbildību par savu rīcību pret trešajām personām un strīdus gadījumā iestājas lietā kā 

atbildētājs. 

7.11. Visi strīdi, kuri rodas šī Nolikuma sakarā un, kuru Pašvaldība ar dalībnieku nevar atrisināt 

savstarpējās sarunās, tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

 

Domes priekšsēdētājs     Dainis Liepiņš 

  



 

2018.gada 28.jūlija Ozolnieku novada svētku 

Tirdzniecības noteikumi  

 

1. 2018.gada Ozolnieku novada svētku pasākumi notiek Ozolnieku pagastā, Jāņu pļavā 

(starp Spartaka un Skolas ielām) 28.jūlijā. 

2. Dalībnieku pieteikšanās un atlases kārtība notiek Ozolnieku novada svētku nolikumā 

noteiktajā kārtībā. Iesniegumu, pieteikuma anketu un pakalpojuma izcenojumi 

iesniedzami no 2018. gada 1. jūnija līdz 15. jūlijam, vai kamēr ir brīvas tirdzniecības 

vietas. Organizators pieteikumus izvērtē un pieņem lēmumu ne vēlāk kā līdz 18.jūlijam 

un nekavējoties to paziņo pretendentiem. 

3. Paziņojot Organizētāja lēmumu par dalības apstiprināšanu Svētkos, dalībniekam tiek 

izsniegts rēķins par dalības maksu. 

4. Lai piedalītos Svētkos, dalībniekam līdz 20.jūlijam normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā ir jāsaņem Pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai, vienreizēju Pašvaldības atļauja 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā (kuri Svētku laikā 

tirgosies ar alkoholu), samaksājot Pašvaldības nodevu par tirdzniecību sabiedriskās 

vietās, kā arī jāsamaksā Svētku dalības maksa.  

5. Dalību, anulējot rēķinu, iespējams atsaukt, iesūtot rakstisku iesniegumu Organizētājam 

līdz 15.jūlijam. 

6. Dalībnieku ierašanās un vietu iekārtošana Jāņu pļavā ir 28. jūlijā no plkst. 8.00 līdz 

plkst. 11.00. 

7. Tirgošanās zonā dalībnieki netiek nodrošināti ar elektrības pievadu. 

8. Sabiedriskās ēdināšanas zonā dalībniekiem elektrības pieslēguma jauda un 

pieslēdzamie objekti jānorāda pieteikuma anketā, jābūt līdzi saviem elektrības vadu 

pagarinātājiem. Organizators apņemas nodrošināt pieslēguma jaudu līdz 8 kW. Ja 

nepieciešama lielāka elektrības jauda, dalībniekam jābūt līdzi savam ģeneratoram. 

9. Organizators nodrošina sabiedriskās ēdināšanas zonas aprīkošanu ar galdiem, soliem 

un atkritumu tvertnēm. 

10. Izklaidējošo aktivitāšu nodrošinātājiem nepieciešamā elektrības pieslēguma jauda un 

pieslēdzamie objekti jānorāda pieteikuma anketā, jābūt līdzi saviem elektrības vadu 

pagarinātājiem. 

11. Transporta novietošana blakus tirgošanās, sabiedriskās ēdināšanas un izklaidējošo 

aktivitāšu zonām Svētku norises laikā tehniski nav iespējama un transporta iebraukšana 

un atrašanās Svētku norises vietā no plkst 11.00 līdz 01.00 būs aizliegta. Tirdzniecība 

no auto treilera Jāņu pļavā nav atļauta. 

12. Svētku dalībniekiem - tirdzniecības, ēdināšanas un izklaidējošo pakalpojumu 

sniedzējiem Svētku teritorijā ir aizliegts smēķēt, kā arī atrasties alkohola vai citu 

apreibinošo vielu reibumā. 

 


