Pils laukums 4, Rīga, LV - 1365, tālr. 67228985, e-pasts lnkc@lnkc.gov.lv, www.lnkc.gov.lv

NOTEIKUMI
Rīgā
27.04.2018.

Nr. 1.5-1/31

XXVI VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN XVI DEJU SVĒTKU
SUVENĪRU AR SVĒTKU ZĪMI RAŽOŠANAS UN TIRDZNIECĪBAS MAZĀS LICENCES
IEGĀDES NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku suvenīru ar svētku zīmi ražošanas un
tirdzniecības mazās licences iegādes noteikumi (turpmāk– Noteikumi) nosaka kārtību, kādā
personām ir tiesības iegādāties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku
(turpmāk- Svētki) suvenīru ar Svētku zīmi ražošanas un tirdzniecības mazo licenci (turpmāk –
Licence).
1.2. Svētki notiks no 2018.gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam, Rīgā.
1.3. Licences pārdevējs un 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.
1.4. Licences iegādes tiesības piešķir ar Latvijas Nacionālā kultūras centra 2018.gada 13.aprīļa
rīkojumu Nr. 1.1-4/18 Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku simbolikas
komisijas izveidošanu izveidotā Simbolikas komisija, saskaņā ar šiem Noteikumiem.
1.5. Licences pārdošanas mērķis ir nodot tiesības Licences ieguvējam (vienkārša licence) izmantot
Svētku zīmi Svētku suvenīru ražošanai un tirdzniecībai savās tirdzniecības vietās saskaņā ar
šiem Noteikumiem, lai nodrošinātu Svētku tēla radīšanu un piemiņu par Svētkiem plašam
sabiedrības lokam.
1.6. Kontaktpersona, kura ir pilnvarota sniegt paskaidrojumus par Noteikumiem, saņemt
pieteikumus un citus dokumentus – Latvijas Nacionālā kultūras centra Svētku suvenīru
koordinatore Zane Grundiņa-Arāja, e-pasts: suveniri@dziesmusvetki.lv, tālrunis: 26408772.
1.7. Licences iegādes iespēju un Noteikumus izsludina, ievietojot sludinājumu un Noteikumus
Rīkotāja mājas lapās: www.lnkc.gov.lv un www.dziesmusvetki.lv.
1.8. Ar Noteikumiem klātienē iepazīties un saņemt tos, kā arī klātienē iepazīties ar Svētku zīmes
lietošanas vadlīnijām (stila grāmatu) var Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Pils laukumā 4,
3.stāvā, katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00, no Noteikumu publicēšanas dienas līdz
2018. gada 24. maijam (ieskaitot), iepriekš sazinoties un saskaņojot konkrētu laiku ar Svētku
reklāmas speciālisti Aiju Freiju, e-pasts: aija.freija@lnkc.gov.lv, tālrunis: 28671654.
1.9. Pieteikties Licences iegādei var līdz 2018.gada 25. maijam, plkst. 17:00.
(Latvijas Nacionālā kultūras centra noteikumu Nr.1.5-1/39 redakcijā)

2. Pircēju pieteikumu pieņemšana un izvērtēšana
2.1. Pieteikumu Licences iegādei ir tiesības iesniegt fiziskai personai vai komersantam, kurš atbilst
Noteikumos izvirzītajām prasībām.
2.2. Fiziskas personas un komersanti, kas vēlas iegādāties Licenci (turpmāk – Pretendenti), iesniedz
rakstisku pieteikumu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku suvenīru ar Svētku
zīmi ražošanas tirdzniecības mazās licences iegādei (Pielikums Nr. 1. vai Pielikums Nr.2.) un
Noteikumu 2.4. punktā norādītos dokumentus Latvijas Nacionālajā kultūras centrā, Pils
laukumā 4, 3.stāvā, katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 17:00, no Noteikumu publicēšanas
dienas līdz 2018.gada 25. maijam pulksten 17:00, vai nosūta tos parakstītus ar drošu
elektronisko parakstu uz elektroniskā pasta adresi: suveniri@dziesmusvetki.lv līdz 2018.gada
25. maijam pulksten 17:00.
2.3. Pretendents var būt fiziska persona vai komersants, kurš nodarbojas ar suvenīru ražošanu un
tirdzniecību, un kuram Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādu, tajā skaitā
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm
pārsniedz 150 eiro.
2.4. Pretendentam, kurš vēlas iegādāties Licenci, ir jāiesniedz pieteikums (Pielikums Nr.1. vai
Pielikums Nr.2.), kuru paraksta Pircējs vai tā pilnvarotā persona, klāt pievienojot šādus
dokumentus:
2.4.1. pārstāvja pilnvara, ja paraksta pilnvarotā persona (oriģināls);
2.4.2. ārvalstu pretendentam - kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegta dokumenta,
kas apliecina, ka komersantam ir juridiskā rīcībspēja un tiesībspēja, apliecināta kopija;
2.4.3. apliecinājums un apraksts brīvā formā par Pretendenta pieredzi un atbilstību šo
Noteikumu 2.3. punktā noteiktajam, norādot iepriekšējo pieredzi suvenīru ražošanā un
tirdzniecībā, t.sk. tirdzniecības vietas;
2.4.5. Pretendentam – komersantam: apliecinājums par to, ka nav pasludināts Pretendenta
maksātnespējas process, nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process (ārpustiesas
tiesiskās aizsardzības process), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta
tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts, visiem Pretendentiem - ka Latvijā vai
valstī, kurā tas reģistrēts, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro;
2.4.6. apliecinājums par komersanta ražoto un tirdzniecībai paredzēto preču atbilstību
Eiropas Savienības noteiktajiem drošības standartiem;
2.4.7. Pretendenta tirdzniecībai paredzētās preces detalizēts apraksts, tajā skaitā preces skice
vai attēls un tehniskā specifikācija, izgatavojamo vienību skaits, kā arī potenciālās
Svētku zīmes izvietošanas vietas, veidu, saskaņā ar Svētku zīmes lietošanas vadlīnijām
(stila grāmatu).
2.5. Noteikumu 2.4.punktā minētos dokumentus ir jāiesniedz latviešu valodā vai pievienojot
attiecīgā svešvalodā izdotā dokumenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.
2.6. Gadījumā, ja, iesniedzot dokumentus, nav ievērotas Noteikumu 2.3.punkta prasības,
Pretendenta pieteikums netiek izskatīts.
2.7. Pretendenta iesniegtie dokumenti netiek atdoti.
3. Pirkuma priekšmets un cena
3.1. Pirkuma priekšmets ir tiesības izmantot Svētku zīmi (kas nav reģistrēta preču zīme) suvenīru
ražošanai un tirdzniecībai (turpmāk - Pirkuma priekšmets) Noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.2. Licences cena ir EUR 100.00 (simts eiro 00 centi), turpmāk – Licences cena.
3.3. Pretendents, kurš ieguvis Licenci, iegūst tiesības tirgot suvenīrus ar Svētku zīmi savās
tirdzniecības vietās, norādot tās Līguma pielikumā.
3.4. Pircējam ir iespēja pēc Simbolikas komisijas izvērtējuma un rekomendācijas nodot Simbolikas
komisijas noteiktai trešajai personai – tirgotājam, noteiktu apjomu saražoto suvenīru
tirdzniecībai Svētku norises vietās Vērmanes dārzā, Mežaparka Lielajā estrādē, Daugavas
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stadionā, Skonto stadionā un tirgotāja e-platformā, nodrošinot suvenīru pieejamību pasaules
mērogā.
3.5. Noteikumu 3.2.punktā noteiktā Pirkuma priekšmeta cena novērtēta saskaņā ar Latvijas
Nacionālā kultūras centra iekšējiem noteikumiem Noteikumi par metodiku, kādā Latvijas
Nacionālais kultūras centrs aprēķina maksu par grafisko autordarbu, kura mantiskās tiesības
pieder Latvijas Nacionālajam kultūras centram, izmantošanu.
4. Pirkuma priekšmeta aprobežojumi
4.1. Pirkuma priekšmets neattiecas uz tādām preču grupām kā higiēnas preces, alkohols, erotiska
rakstura priekšmeti, enerģijas dzērieni un tamlīdzīgas preču grupas.
4.2. Rīkotājam ir tiesības noteikt dizaina un kvalitātes prasības attiecībā uz Pircēja priekšmetu
attiecināmām precēm, kā arī ierobežojumus uz Pirkuma priekšmetu attiecināmu preču ražošanai
un tirdzniecībai.
4.3. Simbolikas komisija ir tiesīga pieprasīt iesniegt uz Pirkuma priekšmetu attiecināmu preču
paraugus.
4.4. Pretendentam, kas nopircis Licenci (turpmāk – Pircējs), ir noteikts preču tirgošanas
ierobežojums savās e-platformās līdz 2018.gada 8.jūlijam (ieskaitot).
5. Maksāšanas līdzekļi un samaksas kārtība
5.1. Licences cena tiek maksāta eiro.
5.2. Licences cenas samaksas kārtību un noteikumus noteiks Rīkotāja un Pircēja noslēgts līgums un
šie Noteikumi.
5.3. Licences cenas samaksa jāveic 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Licences līguma noslēgšanas.
6. Pieteikumu izvērtēšana
6.1. Simbolikas komisija Pretendenta pieteikumu un tam pievienotos dokumentus izskata 5 (piecu)
darba dienu laikā no to iesniegšanas dienas un sniedz atbildi par pieteikuma pieņemšanu vai
noraidīšanu.
6.2. Simbolikas komisija ir tiesīga noteikt termiņu papildus dokumentu iesniegšanai, ja tā uzskata,
ka nepieciešama Pretendenta piedāvātā suvenīra tehniskās specifikācijas vai skiču detalizācija.
Šādā gadījumā Simbolikas komisija lēmumu par Pretendenta pieteikumu pieņem 2 (divu) darba
dienu laikā no to papildus dokumentu iesniegšanas dienas vai to iesniegšanai noteiktā termiņa
notecējuma un sniedz atbildi par pieteikuma pieņemšanu vai noraidīšanu.
6.3. Pēc Pretendenta pieteikuma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas, Simbolikas komisija ir
tiesīga pieprasīt tirdzniecībai paredzētās suvenīru preces paraugu.
6.4. Simbolikas komisijai ir tiesīga noraidīt Pircēja iesniegto pieteikumu, ja Pircējs nav iesniedzis
visus Noteikumu 2.4. punktā paredzētos dokumentus, pieteikums nav iesniegts Noteikumu 2.2.
noteiktajā termiņā vai Pircējs neatbilst Noteikumu 2.3.punktā izvirzītajām prasībām.
6.5. Ja Simbolikas komisija, izvērtējot Pircēja pieteikumu, atzīst, ka Pircējs atbilst visām
Noteikumos izvirzītajām prasībām un izpildījis visus Noteikumu nosacījumus, un pieņem
pieteikumu, ar Pircēju tiek noslēgts Licences līgums.
7. Tirdzniecības noteikumi
7.1. Pircējs iegūst tiesības nodrošināt ar Simbolikas komisiju saskaņotu preču ar Svētku zīmi
ražošanu un mazumtirdzniecību.
7.2. Pircējam ir neekskluzīvas tiesības suvenīru ar Svētku zīmi tirdzniecībai savās tirdzniecības
vietās.
7.3. Šeit minētie tirdzniecības noteikumi nav izsmeļoši un var tikt precizēti, slēdzot līgumu ar
Pircēju.
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8. Līguma slēgšana
8.1. Pircējs un Rīkotājs paraksta līgumu par Pirkuma priekšmetu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
Simbolikas komisijas lēmuma pieņemšanas par Pircēja pieteikuma pieņemšanu. Līgumu
paraksta Rīkotāja vadītāja - Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore.
8.2. Līguma noteikumus un līguma noslēgšanas kārtību nosaka Rīkotājs, saskaņā ar spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
8.3. Tiesības uz Pirkuma priekšmetu rodas Līgumā noteiktajā kārtībā.
9. Simbolikas komisijas sastāvs
9.1. Simbolikas komisija darbojas saskaņā ar Noteikumiem.
9.2. Simbolikas komisija sastāv no 3 (trīs) komisijas locekļiem. Simbolikas komisijas sastāvs
apstiprināts ar Latvijas Nacionālā kultūras centra 2018.gada 13.aprīļa rīkojumu Nr. 1.1-4/18
Par XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku simbolikas komisijas izveidošanu.
9.3. Simbolikas komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā viens no
komisijas locekļiem. Simbolikas komisija ir darboties tiesīga, ja tajā piedalās vismaz 2 (divi)
komisijas locekļi.
9.4. Simbolikas komisija lēmumus pieņem, saskaņā ar Simbolikas komisijas darbības nolikumu.
10. Nobeiguma noteikumi
10.1. Rīkotājam ir tiesības, no rīkotāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kuri līdz Noteikumu izstrādei tam
nebija zināmi izdarīt grozījumus Noteikumos. Minētajā gadījumā Rīkotājs rakstiski informē tās
personas, kuras ir izņēmušas Noteikumus.
10.2. Licences iegāde ir personu brīvas gribas izpausme. Pircēji ievēro Noteikumu prasības un
Pirkuma priekšmeta ieguvējs, parakstot Līgumu, apņemas izpildīt tajā noteiktās saistības.
10.3. Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Rīkotājam par Simbolikas komisijas veiktajām darbībām
5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
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Pielikums Nr.1.

PIETEIKUMS
MAZĀS LICENCES IEGĀDEI
KOMERSANTAM
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku suvenīru ar Svētku zīmi ražošanas un
tirdzniecības mazā licence

Piesakos XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Svētku zīmes izmantošanas
Svētku suvenīru ražošanai un tirdzniecībai tiesību (vienkārša licence) iegādei.
Ziņas par pretendentu:
(juridiskas personas nosaukums)

(uzņēmuma reģistrācijas Nr.)

(juridiskā adrese, telefons, fakss)

(nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.)

(bankas rekvizīti)

(citi rekvizīti)

Ziņas par pieteikuma iesniedzēju:
(atzīme par pilnvarojumu: izsniegšanas vieta, datums, Nr.)

(vārds, uzvārds)

(personas kods)

(dzīvesvietas adrese)

Ar savu parakstu apliecinu:
a) ar XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku suvenīru ar Svētku zīmi ražošanas un
tirdzniecības mazās licences iegādes noteikumiem esmu iepazinies, tā nosacījumiem piekrītu;
b) pieteikumu esmu aizpildījis precīzi, tajā esmu sniedzis patiesas ziņas:
(pieteikuma iesniedzēja paraksts)
2018.gada ___._________, ______________
(vieta)
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Pielikums Nr.2.

PIETEIKUMS
MAZĀS LICENCES IEGĀDEI
FIZISKAI PERSONAI
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku suvenīru ar Svētku zīmi ražošanas un
tirdzniecības mazā licence

Piesakos XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Svētku zīmes izmantošanas
Svētku suvenīru ražošanai un tirdzniecībai tiesību (vienkārša licence) iegādei.
Ziņas par pieteikuma iesniedzēju - pretendentu:
(fiziskas personas vārds, uzvārds)

(personas kods)

(dzīvesvietas adrese, telefons, fakss)

(bankas rekvizīti)

(citi rekvizīti)

Ar savu parakstu apliecinu:
a) ar XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku suvenīru ar Svētku zīmi ražošanas un
tirdzniecības mazās licences iegādes noteikumiem esmu iepazinies, tā nosacījumiem piekrītu;
b) pieteikumu esmu aizpildījis precīzi, tajā esmu sniedzis patiesas ziņas:
(pieteikuma iesniedzēja paraksts)
2018.gada ___.______________________, ______________
(vieta)
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