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NOTEIKUMI
Rīgā
28.03.2018.

Nr. 1.5.-1/21

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
Lietišķās mākslas priekšmetu vai izstrādājumu un amata prasmju
demonstrējumu gadatirgus noteikumi

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

2.1.

2.2.

I.
Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi, turpmāk – Noteikumi, nosaka kārtību kādā XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku, turpmāk – Svētki, norisei „XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku Lietišķās mākslas priekšmetu vai izstrādājumu un amata
prasmju demonstrējumu gadatirgus”, turpmāk – Gadatirgus, var pieteikties dalībnieki.
Svētku rīkotājs, saskaņā ar Dziesmu un deju svētku likuma 7. panta sesto daļu, ir
Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Reģ. Nr. 90000042963, adrese: Pils laukums 4,
Rīga, LV-1365, tālr. nr.: 67228985, fakss: 67227405, turpmāk – Rīkotājs.
Atbildīgā persona, kura ir pilnvarota sniegt paskaidrojumus par šiem Noteikumiem un
saņemt dalībnieku pieteikumus – Dace Jurka, e-pasts: amatnieki@dziesmusvetki.lv,
tālr. nr. 29179179.
Noteikumi
tiek
publicēti
Rīkotāja
mājaslapās
www.lnkc.gov.lv
un
www.dziesmusvetki.lv.
Gadatirgus notiks no 2018. gada 1. jūlija līdz 8. jūlijam Vērmanes dārzā, Rīgā.
Gadatirgum ir šādas plānotās papildus norises:
1.6.1. Skonto stadionā 2018. gada 1. jūlijā;
1.6.2. Mežaparka Lielajā estrādē mēģinājumi 2018. gada 5. un 6. jūlijā un koncerti
2018. gada 7. jūlijā un 8. jūlijā;
1.6.3. Daugavas stadionā mēģinājumi 2018.gada 3. un 4. jūlijā un koncerti
2018. gada 5., 6. jūlijā un 7. jūlijā;
1.6.4. Esplanādē no 2018. gada 1. jūlija līdz 8. jūlijam.
II.
Gadatirgus mākslinieciskā koncepcija
Gadatirgus mērķis ir līdztekus tautas lietišķās un tēlotājas mākslas izstādei interesentus
iepazīstināt ar latviešu tautas tradīcijām un seno amatu prasmēm, kā arī katram
Latvijas novadam raksturīgiem dažādu žanru tautas mākslas kolektīviem.
Gadatirgus mākslinieciskās koncepcijas apraksts:

Gadatirgus – tā ir vieta, kur notiek pirkšana un pārdošana, ikvienam interesentam tiek dota
iespēja iepazīties ar Latvijas novadu tirgus tradīcijām, amatnieku darinājumiem, tautas
mākslas kolektīviem. Gadatirgus laukums tiek veidots kā viens kopīgs komplekss, kura centrā
ir skatuve. Katru dienu notiek Svētku dalībnieku – amatierteātru, mazākumtautību, folkloras

kopu, tautas mūzikas ansambļu un viesu kolektīvu koncerti uz trim skatuvēm. Tirgoties tiek
aicinātas tautas lietišķās mākslas studijas, individuālie meistari, mūsdienu dizaina radītāji,
Latvijai raksturīgi ekoloģiskās pārtikas preču ražotāji, zemnieku saimniecības, visi, kuri
piedāvā pašu darinātu, audzētu vai gatavotu produkciju. Gadatirgū tiek demonstrēti
visdažādākie amati, kur savu veiklību, prasmi, iemaņas var izmēģināt ikviens tirgus
apmeklētājs. Gadatirgū tiek piedāvāta iespēja satikt meistarus no visiem Latvijas
vēsturiskajiem novadiem. Pārtikas preču tirgotāji gatavo un tirgo dažādus ēdienus (vāra zupu,
cep vai žāvē gaļu, zivis, kuļ sviestu utt.).

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.
4.5.
4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

III.
Kritēriji dalībai Gadatirgū
Gadatirgū var piedalīties pretendenti, kuri atbilst šādiem kritērijiem:
3.1.1. amatnieki;
3.1.2. amatu pratēji;
3.1.3. mākslinieki;
3.1.4. individuālie meistari;
3.1.5. tautas lietišķās mākslas studijas;
3.1.6. ekoloģiskas tīras un Latvijā audzētas pārtikas ražotāji (uzņēmumi, zemnieku
saimniecības, mājražotāji u.c.);
3.1.7. latviešu grāmatu un latviešu mūzikas ierakstu izdevēji;
3.1.8. mūsdienu dizaina radītāji, kuru radītajiem dizaina priekšmetiem ir sasaiste ar
latviešu kultūras mantojumu, nodrošinot tradīciju pārņemšanu mūsdienu
dizaina priekšmetos.
Pretendenta atbilstību dalībai Gadatirgū izvērtē Atbildīgā persona un tās pieaicinātie
eksperti.
Pretendenti tiek atlasīti atbilstoši šo Noteikumu 2. punktā noteiktajai koncepcijai.
Mūsdienu dizaina radītāji tiek izvietoti Gadatirgus norises vietās Esplanādē,
Mežaparka Lielajā estrādē, Daugavas stadionā un Skonto stadionā.
Dalībai Gadatirgus norisēs Skonto stadionā, Mežaparka Lielajā estrādē, Daugavas
stadionā un Esplanādē netiek atlasīti pārtikas produktu tirgotāji (kas noteikti
Noteikumu 3.1.6. punktā).
IV.
Pieteikšanās kārtība
Pieteikties dalībai Gadatirgū var līdz 2018. gada 26. aprīlim.
Lai pieteiktos dalībai Gadatirgū, pretendentiem ir jāaizpilda pieteikuma anketa,
Noteikumu pielikums Nr.1 un jāpievieno fotoattēli kā noformēta pretendenta
tirdzniecības vieta kādā pasākumā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā.
Vienai Gadatirgus tirdzniecības vietas nomai var pieteikties arī vairāki pretendenti,
savstarpēji vienojoties. Šādā gadījumā pieteikuma anketu aizpilda tas pretendents, kurš
uzņemas atbildību par Gadatirgus tirdzniecības vietu. Pieteikuma anketai pievieno
vēstuli, kurā sniegtas ziņas par pārējiem pretendentiem.
Aizpildītā pieteikuma anketa jāiesniedz, nosūtot elektroniski uz e-pastu:
amatnieki@dziesmusvetki.lv .
Pamatojoties uz pieteikuma anketā norādītajām ziņām, šo Noteikumu 3. punktā
noteiktajā kārtībā tiek izvērtēta pretendenta atbilstība dalībai Gadatirgū.
Rīkotājs ir tiesīgs atteikt pretendentam dalību Gadatirgū, ja tā piedāvājums neatbilst
Gadatirgus tematikai un pamatmērķiem, kā arī ja pretendents piedāvā nekvalitatīvu
preci un pakalpojumus.
Pozitīva lēmuma gadījumā Atbildīgā persona un pretendents paraksta Līgumu par
dalību Gadatirgū.
Par negatīvu lēmumu Atbildīgā persona informē pretendentu, ne vēlāk kā 10 (desmit)
dienas pēc pieteikuma izvērtēšanas.
Pretendenti, kuri saņēmuši pozitīvu lēmumu, turpmāk – Dalībnieki, ierodas uz
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Gadatirgus dalībnieku darbu atlasi. Dalībnieks uz atlasi ierodas klātienē un līdzi ņem
savu ražojumu paraugus, produktus vai preces.
4.10. Gadatirgus Dalībnieku atlase un līgumu slēgšana notiks klātienē kultūras un tautas
mākslas centrā “Ritums”, Jaunielā 29a, Rīgā, no 2018. gada 15. maija līdz 18. maijam,
no plkst.10.00 līdz 13.00 un plkst.14.00 līdz 18.00.

5.1.

V.
Laika plāns Gadatirgus norisei Vērmanes dārzā
Gadatirgus ekspozīcijas iekārtošana:
5.1.1. 30.06.2018.
16:00 – 21:00.

5.2.

Gadatirgus atklāšanas pasākums:
5.2.1. 02.07.2018.
12:00.

5.3.

Gadatirgus plānotais darba laiks:
5.3.1. 01.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.2. 02.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.3. 03.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.4. 04.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.5. 05.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.6. 06.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.7. 07.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.8. 08.07.2018.
10:00 – 24:00.

5.4.

Gadatirgus ekspozīcijas demontāža un izvešana:
5.4.1. 08.07.2018.
no 24:00.

5.5.

Lai turpinātu Gadatirgus teritorijā iekārtošanas, demontāžas un izvešanas darbus ārpus
norādītā laika, visu veidu darbība jāsaskaņo ar Rīkotāju.

6.1.

VI.
Dalības maksa Gadatirgus norisei Vērmanes dārzā
Gadatirgus tirdzniecības vieta saimnieciskās darbības veicējam (ar terminu
„saimnieciskās darbības veicējs” tiek saprasts ikviens komersants un citi saimnieciskās
darbības veicēji) vai nevalstiskajai organizācijai:

Pozīcija
Tirdzniecības
vietas nomas
maksa

6.2.

Vienību
skaits

Izmērs
(m)

Dienu
skaits

Summa
dienā
euro

Summa
kopā
euro

1

3x3

8

50,00

400,00

Summa
PVN 21% kopā ar
euro
PVN 21%
euro
84,00

484,00

Gadatirgus tirdzniecības vieta Tautas lietišķās mākslas studijai:

Pozīcija
Tirdzniecības
vietas nomas
maksa

Vienību
skaits

Izmērs
(m)

Dienu
skaits

Summa
dienā
euro

Summa
kopā
euro

1

3x3

8

30,00

240,00

3

Summa
PVN 21% kopā ar
euro
PVN 21%
euro
50,40

290,40

VII.

Dalības maksa un laika plāns Gadatirgus norisei Mežaparka Lielajā estrādē

7.1. Gadatirgus plānotais norises laiks:
7.1.1. mēģinājums 05.07.2018. no plkst. 9:00 līdz 20:00;
7.1.2. mēģinājums 06.07.2018. no plkst. līdz 9:30 līdz 22:00;
7.1.3. ģenerālmēģinājums 07.07.2018. no plkst.16:00 līdz 24:00;
7.1.4. koncerts un sadziedāšanās nakts 08.07.2018. no plkst.16:00 līdz 09.07.2018.
plkst. 2:00.
7.2. Gadatirgus montāžas un demontāžas laiki tiks precizēti, slēdzot līgumu ar Dalībniekiem.
7.3. Gadatirgus tirdzniecības vieta saimnieciskās darbības veicējam (ar terminu
„saimnieciskās darbības veicējs” tiek saprasts ikviens komersants un citi saimnieciskās
darbības veicēji), nevalstiskajai organizācijai un tautas lietišķās mākslas studijām.
Mežaparka Lielās estrādes estrādes pergolas 2. stāvā (iekštelpas). Tirdzniecības vietai tiek
nodrošināts stends un 2 (divas) darbinieku ieejas aproces:

Pozīcija

Vienību
skaits

Izmērs
(m)

Dienu
skaits

Summa
mēģinājuma
dienā (euro)

Tirdzniecības
vietas nomas
maksa

1

2x2

4

18,75

Summa
koncerta
dienā
(euro)

Summa
kopā
(euro)

PVN
21%
(euro)

Summa
kopā ar
PVN
21%
(euro)

37,50

112,50

23,62

136,12

7.4. Gadatirgus tirdzniecības vieta saimnieciskās darbības veicējam (ar terminu
„saimnieciskās darbības veicējs” tiek saprasts ikviens komersants un citi saimnieciskās
darbības veicēji), nevalstiskajai organizācijai, kas ir mūsdienu dizaina radītāji.
Mežaparka Lielās estrādes estrādes pergolas 2. stāvā (iekštelpas). Tirdzniecības vietai tiek
nodrošināts stends un 5 (piecas) darbinieku ieejas aproces:

Pozīcija

Vienību
skaits

Izmērs
(m)

Dienu
skaits

Tirdzniecības
vietas nomas
maksa

1

8x2

4

Summa
mēģinājuma
dienā (euro)

Summa
koncerta
dienā
(euro)

Summ
a kopā
(euro)

PVN
21%
(euro)

112,50

225

675,00

141,75

Summa
kopā ar
PVN
21%
(euro)
816,75

7.5. Tirdzniecības vietas nomas maksas aprēķinā, tirdzniecībai šo noteikumu 7.1.1. un 7.1.2.
norādīto mēģinājumu laikos, ir piemērota par 50 % samazināta nomas maksa.
7.6. Gadatirgus norises vietā Mežaparka Lielā estrāde, ja tirdzniecības vietai nepieciešama
elektrība, tās ir papildus izmaksas pie tirdzniecības vietas nomas maksas - 25,00 EUR
(divdesmit pieci eiro) un PVN 21 % par 1 kW. Izmaksas un nepieciešamo elektrības
daudzumu precizē slēdzot līgumu.
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VIII. Dalības maksa un laika plāns Gadatirgus norisei Skonto stadionā
8.1. Gadatirgus plānotais norises laiks:
8.1.1. 01.07.2018. no plkst.14:00 līdz 23:00.
8.2. Gadatirgus montāžas un demontāžas laiki tiks precizēti slēdzot līgumu ar Dalībniekiem.
8.3. Gadatirgus tirdzniecības vieta saimnieciskās darbības veicējam (ar terminu
„saimnieciskās darbības veicējs” tiek saprasts ikviens komersants un citi saimnieciskās
darbības veicēji), nevalstiskajai organizācijai un tautas lietišķās mākslas studijām:

Pozīcija

Vienību
skaits

Izmērs
(m)

Dienu
skaits

Summa
dienā
(euro)

Summa
kopā
euro

PVN 21%
euro

Summa kopā
ar PVN 21%
euro

Tirdzniecības
vietas nomas
maksa

1

3x3

1

50,00

50,00

10,50

60,50

8.4. Gadatirgus norises vietā Skonto stadionā, ja tirdzniecības vietai nepieciešama elektrība,
tās ir papildus izmaksas pie tirdzniecības vietas nomas maksas - 25,00 EUR (divdesmit
pieci eiro) un PVN 21 % par 1 kW. Izmaksas un nepieciešamo elektrības daudzumu
precizē slēdzot līgumu.
IX.
Dalības maksa un laika plāns Gadatirgus norisei Daugavas stadionā
9.1. Gadatirgus plānotais norises laiks:
9.1.1. mēģinājums 03.07.2018. no plkst.8:00 līdz 23:00;
9.1.2. mēģinājums 04.07.2018. no plkst.8:00 līdz plkst.23:00;
9.1.3. ģenerālmēģinājuma koncerts 05.07.2018. no plkst.19:00 līdz 24:00;
9.1.4. koncerts 06.07.2018. no plkst.19:00 līdz 24:00;
9.1.5. koncerts 07.07.2018. no plkst.19:00 līdz 24:00.
9.2. Gadatirgus montāžas un demontāžas laiki tiks precizēti, slēdzot līgumu ar Dalībniekiem.
9.3. Gadatirgus tirdzniecības vieta saimnieciskās darbības veicējam (ar terminu
„saimnieciskās darbības veicējs” tiek saprasts ikviens komersants un citi saimnieciskās
darbības veicēji), nevalstiskajai organizācijai un tautas lietišķās mākslas studijām:

Pozīcija

Vienību
skaits

Izmēr
s (m)

Dienu
skaits

Summa
mēģināju
ma dienā
(euro)

Tirdzniecības
vietas nomas
maksa

1

3x3

5

18,75

Summa
koncerta
dienā
(euro)

Summa
kopā
(euro)

PVN
21%
(euro)

Summa
kopā ar
PVN
21%
(euro)

37,50

112,50

23,62

136,12

9.4. Tirdzniecības vietas nomas maksas aprēķinā, tirdzniecībai šo noteikumu 9.1.1. un 9.1.2.
norādīto mēģinājumu laikos, ir piemērota par 50 % samazināta nomas maksa.
9.5. Gadatirgus norises vietā Daugavas stadionā, ja tirdzniecības vietai nepieciešama
elektrība, tās ir papildus izmaksas pie tirdzniecības vietas nomas maksas - 25,00 EUR
(divdesmit pieci eiro) un PVN 21 % par 1 kW. Izmaksas un nepieciešamo elektrības
daudzumu precizē slēdzot līgumu.
X.
Dalības maksa un laika plāns Gadatirgus norisei Esplanādē
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10.1. Gadatirgus plānotais darba laiks:
5.3.1. 01.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.2. 02.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.3. 03.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.4. 04.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.5. 05.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.6. 06.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.7. 07.07.2018.
10:00 – 22:00;
5.3.8. 08.07.2018.
10:00 – 22:00.
10.2. Gadatirgus montāžas un demontāžas laiki tiks precizēti slēdzot līgumu ar
Dalībniekiem.
10.3. Gadatirgus tirdzniecības vieta saimnieciskās darbības veicējam (ar terminu
„saimnieciskās darbības veicējs” tiek saprasts ikviens komersants un citi saimnieciskās
darbības veicēji), nevalstiskajai organizācijai, kas ir mūsdienu dizaina radītāji.

Pozīcija

Tirdzniecības
vietas nomas
maksa

Vienību
skaits

Izmērs
(m)

Dienu
skaits

Summa
dienā
euro

Summa
kopā
euro

PVN
21%
euro

Summa
kopā ar
PVN
21%
euro

1

3x3

8

50,00

400,00

84,00

484,00

XI.
Papildpakalpojumi
11.1. Par tirdzniecības vietu montāžas un demontāžas darbu veikšanu ārpus norādītā darba
laika var tikt noteikta papildus samaksa. Atsevišķās Gadatirgus norises vietās
montāžas un demontāžas darbu veikšana var notikt tikai konkrēti noteiktajos laikos.
11.2. Darbu veikšana ārpus darba laika tiek fiksēta Atbildīgās personas (vai Atbildīgās
personas pilnvarotās personas) un Dalībnieka sastādītā aktā, kurā tiek norādīts darbu
uzsākšanas laiks un darbu pabeigšanas laiks un samaksas kopējais lielums saskaņā ar
Līgumā noteiktajām izmaksām.
XII. Norēķinu kārtība
12.1. Gadatirgus tirdzniecības vieta tiek uzskatīta par pieteiktu ar abpusēja Līguma par
dalību Gadatirgū, turpmāk – Līgums, parakstīšanas brīdi.
12.2. Rīkotājs Līgumus ar Dalībniekiem parakstīs ne vēlāk kā līdz 2018. gada 18. maijam.
12.3. Dalībnieks veic norēķinus par tirdzniecības vietas nomas maksu saskaņā ar Rīkotāja
izrakstītu rēķinu un Līguma nosacījumiem.
XIII. Rīkotāja tiesības un pienākumi
13.1. Rīkotājs:
13.1.1. izveido Gadatirgus tirdzniecības vietas Gadatirgus norises vietā.
13.1.2. izveido Gadatirgus norādes;
13.1.3. norises vietā Vērmanes dārzā un Esplanādē nodrošina Gadatirgus
Dalībniekam nepieciešamos galdus tirdzniecībai;
13.1.4. norises vietā Mežaparka Lielajā estrādē nodrošina Gadatirgus Dalībniekam
tirdzniecības stendu;
6

13.1.4. saskaņojot ar Dalībnieku, nosaka Dalībnieka Gadatirgus tirdzniecības vietas
atrašanos vietu Gadatirgus norises vietā;
13.1.5. nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Dalībnieka atrašanās vietu
Gadatirgus norises vietā, šādā gadījumā iespēju robežās tiek ņemtas vērā
Dalībnieka vēlmes;
13.1.6. nodrošina Gadatirgus tirdzniecības vietas ar pieejamu elektroenerģijas
pieslēgumu, bet ir tiesīgs piemērot samaksu par elektroenerģijas patēriņu;
13.1.7. nodrošina visu Gadatirgus norisei nepieciešamo atļauju saņemšanu;
13.1.8. ir tiesīgs pieprasīt norēķinus tādā apmērā un termiņos, kādi noteikti šajos
Noteikumos un tā pielikumos;
13.1.9. ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Dalībnieka vainas
dēļ;
13.1.10. ir tiesīgs aizliegt visa veida reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu;
13.1.11. neatbild par Dalībnieka preču un citu mantu drošību;
13.1.12. nodrošina teritorijas apsardzi Gadatirgus teritorijā esošajām teltīm, galdiem
un soliem laikā kamēr Gadatirgus ir slēgts;
13.1.13. nodrošina vispārējo kārtību Gadatirgū, tomēr neuzņemas atbildību par
nepārvaramas varas apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem
zaudējumiem;
13.1.14. ir tiesīgs lauzt Līgumu ar Dalībnieku, ja nav saņemts Rīgas Domes
Uzņēmējdarbības centra apstiprinājums, konkrētā Dalībnieka tirdzniecības
atļauja.
XIV. Dalībnieka tiesības un pienākumi
14.1. Dalībnieks:
14.1.1. nodrošina tirdzniecību visas konkrētajā Gadatirgus tirdzniecības norises vietā
noteiktās dienas;
14.1.2. ir tiesīgs izmantot nomāto Gadatirgus tirdzniecības vietu atbilstoši savām
vajadzībām, ja tās nav pretrunā ar šiem Noteikumiem, līgumu, Gadatirgus
darba reglamentu, kuru Dalībniekam saņem pirms Gadatirgus sākuma, un
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
14.1.3. nodrošina tirdzniecības vietu ar sev nepieciešamajām baltas krāsas teltīm
(izņemot Gadatirgus norisi Mežaparka Lielajā estrādē);
14.1.4. apņemās atlīdzināt zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas
dēļ, pēc Rīkotāja izstādīta rēķina;
14.1.5. apņemas ievērot šo Noteikumu un Pieteikuma anketas nosacījumus,
Gadatirgus darba reglamentu un Latvijas Republikas normatīvos aktus;
14.1.6. veic visus maksājumus noteiktajos termiņos, kas paredzēti Līgumā;
14.1.7. rūpējas par nomāto Gadatirgus tirdzniecības vietu un tās aprīkojumu un
nodod to Rīkotājam pilnīgā kārtībā;
14.1.8. ir atbildīgs par skatītāju drošību, demonstrējot amatu;
14.1.9. ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu
Gadatirgus laikā;
14.1.10. ir atbildīgs par savas Gadatirgus tirdzniecības vietu noformējumu atbilstoši
Gadatirgus koncepcijai;
14.1.11. nav tiesīgs Gadatirgus tirdzniecības vietā izvietot preci, demonstrēt amatu,
kas neatbilst ar Rīkotāju saskaņotajam;
14.1.12. ir atbildīgs par savas realizējamās produkcijas tirgošanas saskaņošanu ar
Latvijas Republikas Pārtikas un veterināro dienestu;
14.1.13. nav tiesīgs demontēt ekspozīciju pirms Gadatirgus darba laika beigām;
14.1.14. ir tiesīgs atsaukt Pieteikuma anketu, par to rakstiski informējot Rīkotāju.
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XV. Atbildība par pieteikuma atsaukšanu
15.1. Ja Pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses līdz 2018. gada 15. jūnijam, tad
Dalībnieks maksā par labu Rīkotājam atlīdzību 50% apmērā no kopējās tirdzniecības
vietas nomas maksas summas un Rīkotājam ir tiesības izmantot pieteikto vai rezervēto
Gadatirgus tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem.
15.2. Ja Pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses pēc 2018. gada 15. jūnija, tad tas
maksā par labu Rīkotājam atlīdzību pilnas kopējās tirdzniecības vietas nomas maksas
apmērā, kā arī Rīkotājam ir tiesības izmantot pieteikto vai rezervēto Gadatirgus
tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem.
XVI. Noslēguma noteikumi
16.1. Līdz 2018. gada 15. jūnijam Dalībniekam, uzrādot maksājuma par tirdzniecības vietas
nomas maksu apliecinošus dokumentus, tiek izsniegts Gadatirgus darba reglaments,
kurš noteiks Dalībnieka caurlaides un caurlaides transportam saņemšanas kārtību,
iebraukšanas un izbraukšanas laikus un kārtību Gadatirgus norises vietā, u.c.
16.2. Saņemot Gadatirgus darba reglamentu, Dalībniekam tiek ierādīts Gadatirgus
tirdzniecības vieta un piešķirts Dalībnieka kārtas numurs.
16.3. Visi strīdi, kuri rodas šo Noteikumu vai Pieteikuma anketas sakarā, un, kurus Rīkotājs
ar Dalībnieku nevar atrisināt savstarpējās sarunās, tiks risināti Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16.4. Rīkotājam ir tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos. Izmaiņas, kuras tiek veiktas
līdz 2018. gada 26. aprīlim, t.i. pieteikšanās termiņam, tiek publicētas mājaslapās
www.lnkc.gov.lv un www.dziesmusvetki.lv.
Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores p.i.
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A. Groza

“XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
Lietišķās mākslas priekšmetu vai izstrādājumu un amata prasmju demonstrējumu
gadatirgus noteikumu”
Pielikums Nr.1
PIETEIKUMA ANKETA
Aizpildīt drukātiem burtiem. Tukšajos lodziņos □ atzīmēt x.

TLM studija
Saimnieciskās darbības
veicējs
Nevalstiskā organizācija

Atbildīgā persona/
Kontaktpersona (vārds
uzvārds)
Juridiskā adrese

Reģ. nr.
Banka
Bankas kods
Bankas konta nr.
Novads:
Saziņas līdzekļi

LATGALE □

VIDZEME □

Tālrunis

KURZEME □

Mobilais tālrunis

9

ZEMGALE □
E-pasts

Preces veids

Preces apraksts

Demonstrējums

Jā □

Demonstrējuma apraksts

10

Nē □

Elektrības pieslēgums

Jā □

Nē □

Ūdens pievade

Jā □

Nē □

Darbs ar atklātu uguni

Jā □

Nē □

Tirdzniecības vieta

Vērmanes dārzs

Mežaparka Lielā estrāde

Daugavas
stadions

□

□

□

Skonto stadions
□

Esplanāde
□

Pielikumā pievienoti fotoattēli uz ___ lapām.
Paraksts ____________________________________/____._________________/
Paraksta atšifrējums

Datums _____.______.2018.
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