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1.

Vispārīgie noteikumi

1.1. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk tekstā – Svētki)
Lietišķās mākslas priekšmetu, izstrādājumu un amata prasmju demonstrējumu
gadatirgus, turpmāk tekstā- Gadatirgus, ir Svētku norise, kuras rīkotāji ir
Biedrība „Latviešu tautas mākslas savienība” (turpmāk tekstā – Biedrība) un
Valsts izglītības satura centrs (turpmāk tekstā – Centrs), abi kopā turpmāk
tekstā- Rīkotāji.
1.2. Gadatirgus nolikums ir apstiprināts ar Biedrības „Latviešu tautas mākslas
savienība” 2010.gada 10.maija valdes sēdes protokolu Nr.VSP/2010-7 un Valsts
izglītības satura centra 2010.gada 14.jūnija rīkojumu Nr.24 „Par ekspertu
komisijas apstiprināšanu pieteikumu izvērtēšanai tirdzniecībai Daugavas
stadionā un Vērmanes dārzā X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
laikā”.
1.3. Gadatirgus notiks no 2010.gada 8.jūlija līdz 11.jūlijam Vērmanes dārzā, Rīgā,
un no 2010.gada 7.jūlija līdz 11.jūlijam Daugavas stadionā, Rīgā.
1.4. Gadatirgus mērķis - 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.
1.5. Mākslinieciskā koncepcija - Tirgus – tā ir vieta, kur notiek pirkšana un
pārdošana. Ikvienam interesentam tiek dota iespēja iepazīties ar Latvijas
novadu tirgus tradīcijām, amatnieku darinājumiem, tautas mākslas kolektīviem.
Tirgus laukums tiek veidots kā viens kopīgs komplekss, kura centrā ir skatuve.
Katru dienu notiek kolektīvu uzstāšanās. Kultūras programmu veido folkloras
kopas no Latvijas un ārzemēm. Tirgoties tiek aicinātas tautas lietišķās mākslas
studijas, individuālie meistari. Tirgū tiek demonstrēti visdažādākie amati, kur
savu veiklību, prasmi, iemaņas var izmēģināt ikviens tirgus apmeklētājs.
1.6. Atbildīgās personas par Gadatirgus norisi ir projekta „Svētki Vērmanes dārzā”
vadītāja Dace Jurka (tālr.+37129179179, e-pasts: dacejurka@inbox.lv) un
tirdzniecības koordinatore Daugavas stadionā Mārīte Baumane – (tālr.
29215880, e-pasts: maritebaumane52@inbox.lv ).
1.7. Pieteikšanās tirdzniecībai tiek izsludināta, ievietojot paziņojumu Centra mājas
lapā: www.visc.gov.lv un Svētku mājas lapā: www.dziedundejo.lv .
2.
2.1.

Kritēriji dalībai Gadatirgū

Gadatirgū var piedalīties pretendenti, kuri atbilst šādiem kritērijiem:
2.1.1.Amatnieki;
2.1.2.Amatu pratēji;
2.1.3.Tautas lietišķās mākslas studijas;
2.1.4.Mākslinieki/individuālie meistari;
2.1.5.Citi lietišķās mākslas priekšmetu tirgotāji;
2.1.6. Pirts lietu, ekoloģiski tīru un Latvijā audzētu „zaļā” tirgus, izņemot
miltu, piena un gaļas izstrādājumu, produktu ražotāji.
2.2.Galvenie nosacījumi dalībai Gadatirgū:
2.2.1. Tiek realizēta pašu darināta, audzēta vai gatavota produkcija;
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2.2.2.

Noformējums - balta nojume/ telts - atbilstoši noformēta, saskaņojot ar
Biedrību un Vērmanes dārza projekta mākslinieka norādījumiem;
2.2.3. Gadatirgus dalībnieka (turpmāk tekstā - Dalībnieks) apģērbs Vērmanes
dārzā noformēts atbilstoši Gadatirgus koncepcijai (tautas tērps, lina,
vienkrāsainas kokvilnas vai vilnas auduma stilizēts tautas tērps);
2.2.4. Priekšroka dalībai Vērmanes dārzā tiks dota tiem Dalībniekiem, kas
spēs nodrošināt amatu prasmju demonstrējumus Gadatirgū.
2.3. Pretendenta atbilstību dalībai Gadatirgū izvērtē Centra izveidota ekspertu
komisija, turpmāk tekstā - Komisija.
2.4. Komisija Dalībniekus izvirza, izvērtējot Dalībnieku pieteikumu anketas,
priekšmetu un izstrādājumu kvalitāti, kā arī dalības atbilstību nolikuma
galvenajiem nosacījumiem.
2.5.Pretendenti tiek atlasīti atbilstoši Pasākuma koncepcijai.
3. Ēdināšanas pakalpojumi Gadatirgū
3.1.
3.2.

Ēdināšanas pakalpojumu Gadatirgū sniedz Svētku atbalstītājs.
Svētku atbalstītājs nodrošina 10 (desmit) tirdzniecības vietas Daugavas
stadionā un 4 (četras) Vērmanes dārzā.

4.

Pieteikšanās kārtība

4.1.
4.2.

Pieteikties dalībai Gadatirgū var līdz 2010.gada 28.jūnijam.
Lai pieteiktos dalībai Gadatirgū, pretendentiem ir jāaizpilda pieteikuma anketa,
(Pielikums Nr.1. vai Pielikums Nr.2.).
Pieteikuma anketai jāpievieno visu nepieciešamo dokumentu kopijas, kas
apliecina pretendenta statusu (UR reģistrācijas apliecības kopija (TLM studijām
Kultūras nama vai Kultūras centra reģ. apliecības kopija));
Viena Gadatirgus ekspozīcijas laukuma nomai var pieteikties arī vairāki
pretendenti, savstarpēji vienojoties. Šādā gadījumā pieteikuma anketu aizpilda
tas pretendents, kurš uzņemas atbildību par Gadatirgus ekspozīcijas laukumu.
Pieteikuma anketai pievieno vēstuli, kurā sniegtas ziņas par pārējiem
pretendentiem.
Aizpildītā pieteikuma anketa jānosūta uz Atbildīgās personas Daces Jurkas epastu: dacejurka@inbox.lv, līdz 28.jūnijam. Parakstīts pieteikuma anketas
oriģināls jāiesniedz 5.punktā noteiktajā izvērtēšanas laikā.
Pamatojoties uz pieteikuma anketā norādītajām ziņām, šī Nolikuma 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 Dalībnieks paraksta Līgumu
par dalību Gadatirgū.
Par negatīvu lēmumu Atbildīgā persona informē pretendentu, ne vēlāk kā 5
(piecas) dienas pēc pieteikuma izvērtēšanas.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.
4.7.

4.8.
4.9.

4
5. Dalībnieku darināto priekšmetu un izstrādājumu (preces) izvērtēšana
5.1. Dalībnieku darināto priekšmetu un izstrādājumu (preces) atlases laiki pa
žanriem KTMC „Ritums”, Jaunielā 29a, Rīgā:
5.1.1. Audumi, rokdarbi:
28. jūnijs - plkst. 9:00 (Rīga);
28. jūnijs - plkst.12:00 (novadi);
28. jūnijs - plkst.15:00 (individuālie darba veicēji un komersanti).
5.1.2. Zīds:
28. jūnijs - plkst.17.00 .
5.1.3. Rotas, metāls, pinumi:
29. jūnijs - plkst. 9.00 (visi).
5.1.4. Keramika, āda, koks:
29. jūnijs - plkst.12.00 (visi).
5.1.5. Pirts lietas, ekoloģiskie un citi zaļā tirgus produkti vai izstrādājumi:
29. jūnijs - plkst.14.00 (visi).
5.1.6. Citi lietišķās mākslas priekšmetu piedāvājumi:
29.jūnijs – plkst.15.00
6.

Gadatirgus norise

6.1. Gadatirgus Vērmanes dārzā:
6.1.1. Gadatirgus atklāšana: 2010. gada 8. jūlijā plkst. 9.00;
6.1.2. Gadatirgus montāža: 2010. gada 7. jūlijā no plkst. 20.00;
6.1.3. Gadatirgus darba laiks:
6.1.4. 2010.gada 8. jūlijs - plkst.9.00 – 22.00;
6.1.5. 2010.gada 9. jūlijs- plkst.9.00 – 22.00;
6.1.6. 2010.gada 10. jūlijs - plkst.9.00 – 22.00;
6.1.7. 2010.gada 11. jūlijs – plkst.9.00 – 18.00.
6.2. Gadatirgus Daugavas stadionā:
6.2.1. Gadatirgus atklāšana: 2010. gada 7. jūlijā plkst. 8.00
6.2.2. Gadatirgus montāža: 2010. gada 6. jūlijā no plkst. 20.00;
6.2.3. Gadatirgus darba laiks:
6.2.4.2010.gada 7. jūlijs - plkst.8.00 – 22.00;
6.2.5.2010.gada 8. jūlijs - plkst.8.00 – 22.00;
6.2.6.2010.gada 9. jūlijs- plkst.8.00 – 22.00;
6.2.7.2010.gada 10. jūlijs - plkst.8.00 – 22.00;
6.2.8.2010.gada 11. jūlijs – plkst.10.00 – 19.00.
1. Gadatirgus demontāža: 2010. gada 11. jūlijā no plkst. 18.30.
2. Lai turpinātu Gadatirgus teritorijā iekārtošanas, demontāžas un izvešanas darbus
ārpus norādītā laika, visu veidu darbība jāsaskaņo ar Biedrību.
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2. Norēķinu kārtība, dalības maksa Gadatirgū un līdzfinansējums
2.1.Rīgas pašvaldības nodeva par tirdzniecības vietu ir LVL 5,- (pieci lati un 00
santīmi) par dienu.
2.2.Kultūras programmas līdzfinansējums dienā:
2.2.1.Biedrības „Latviešu tautas lietišķās mākslas savienība” biedriem un tautas
lietišķās mākslas studijām LVL 15,- (piecpadsmit lati un 00 santīmi);
2.2.2.Citiem Dalībniekiem LVL 25,- (divdesmit pieci lati un 00 santīmi).
2.3.Gadatirgus ekspozīcijas laukums tiek uzskatīts par pieteiktu ar abpusēja Līguma
parakstīšanas brīdi.
2.4.Gadatirgus līgumu slēdz tūlīt pēc Komisijas pozitīva vērtējuma saņemšanas2010. gada 28. un 29. jūnijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 18.00 Kultūras un tautas
mākslas centrā „Ritums”, Jaunielā 29 a, Rīgā.
3. Rīkotāja tiesības un pienākumi
3.1.Rīkotājs:
3.1.1.izveido Gadatirgus ekspozīciju laukumus Gadatirgus norises vietā. Viena
Gadatirgus ekspozīcijas laukuma izmērs ir ne vairāk kā 3m x 3 m =
9m2;
3.1.2.saskaņojot ar Dalībnieku, nosaka Dalībnieka Gadatirgus ekspozīcijas
laukuma atrašanos vietu Gadatirgus norises vietā;
3.1.3.nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Dalībnieka atrašanās vietu
Gadatirgus norises vietā, šādā gadījumā iespēju robežās tiek ņemtas
vērā Dalībnieka vēlmes;
3.1.4.nodrošina Gadatirgus ekspozīcijas laukumus ar teltīm, galdiem, soliem,
pieejamu elektroenerģijas pieslēgumu;
3.1.5.nodrošina visu Gadatirgus norisei nepieciešamo atļauju saņemšanu;
3.1.6.ir tiesīgs pieprasīt norēķinus tādā apmērā un termiņos, kādi noteikti šajā
Nolikumā un Līgumā;
3.1.7.ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Dalībnieka
vainas dēļ;
3.1.8.ir tiesīgs aizliegt visa veida reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu
gadījumos, ja tās saturs ir pretrunā ar Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem un Gadatirgus tematiku;
3.1.9.neatbild par Dalībnieka darināto priekšmetu un izstrādājumu (preču) un
citu mantu drošību;
3.1.10.nodrošina apsardzi Gadatirgus teritorijā teltīm, galdiem un soliem laikā,
kamēr Gadatirgus ir slēgts;
3.1.11.nodrošina vispārējo kārtību Gadatirgū, tomēr neuzņemas atbildību par
nepārvaramas varas apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ
radītiem zaudējumiem.
3.1.12.ir tiesīgs lauzt Līgumu ar Dalībnieku, ja nav saņemts Rīga Domes
Uzņēmējdarbības koordinācijas centra apstiprinājums konkrētā
Dalībnieka tirdzniecības atļauja.
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4. Dalībnieka tiesības un pienākumi
4.1.Dalībnieks:
4.1.1.ir tiesīgs izmantot nomāto Gadatirgus ekspozīcijas laukumu atbilstoši
savām vajadzībām, ja tās nav pretrunā ar šo Nolikumu un Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem;
4.1.2.atlīdzināt zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas dēļ, pēc
Rīkotāja izsniegta rēķina;
4.1.3.apņemas ievērot Nolikuma, Pieteikuma anketas nosacījumus un Latvijas
Republikas normatīvos aktus;
4.1.4.veic visus maksājumus noteiktajos termiņos, kas paredzēti Līgumā;
4.1.5.rūpējas par nomāto Gadatirgus ekspozīcijas laukumu un tā aprīkojumu un
nodod to Rīkotājam pilnīgā kārtībā;
4.1.6.ir atbildīgs par skatītāju drošību demonstrējot amatu;
4.1.7.ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu
Gadatirgus laikā;
4.1.8.ir atbildīgs par sava Gadatirgus ekspozīcijas laukuma noformējumu
atbilstoši Gadatirgus koncepcijai;
4.1.9.nav tiesīgs Gadatirgus ekspozīcijas laukumā izvietot produkciju,
demonstrēt amatu, kas neatbilst ar Rīkotāju saskaņotajam;
4.1.10.ir atbildīgs par savas realizējamās produkcijas tirgošanas saskaņošanu ar
Latvijas Republikas Pārtikas un veterinārā dienesta attiecīgā rajona
pārvaldi.
4.1.11.nav tiesīgs demontēt ekspozīciju pirms Gadatirgus darba beigām;
4.1.12.ir tiesīgs atsaukt Pieteikuma anketu, par to rakstiski informējot Rīkotāju.
5. Atbildība
5.1. Ja Pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses līdz 05.07.2010, tad tas maksā
par labu Rīkotājam atlīdzību 50% apmērā no kopējās nomas maksas summas un
Rīkotājam ir tiesības izmantot pieteikto vai rezervēto Gadatirgus ekspozīcijas
laukumu pēc saviem ieskatiem.
5.2. Ja Pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses pēc 07.07.2010, tad tas maksā
par labu Rīkotājam atlīdzību pilnas kopējās nomas maksas apmērā, kā arī
Rīkotājam ir tiesības izmantot pieteikto vai rezervēto Gadatirgus ekspozīcijas
laukumu pēc saviem ieskatiem.
5.3.Ja Dalībnieks ierīko vai demontē ekspozīciju Gadatirgus darba laikā, tas maksā
Rīkotājam līgumsodu 20% apmērā no kopējās nomas maksas summas.
Dalībnieka rīcību fiksē Atbildīgā persona vai Atbildīgās personas pilnvarotā
persona, sastādot rakstveida aktu.
5.4.Ja Dalībnieks patvaļīgi ir pieslēdzies elektrotīklam, Dalībnieks maksā Rīkotājam
līgumsodu LVL 50 (piecdesmit lati un 00 santīmi) apmērā.
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6. Nobeiguma noteikumi
6.1.Šis Nolikums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros, kuru oriģināli glabājas pie
Rīkotājiem, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā brīdī, kad
abpusēji ir parakstīts Līgums un darbojas līdz līdzēju savstarpējo saistību
pilnīgai izpildei.
6.2. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi šajā Nolikumā stāsies spēkā tikai tad, kad tie
tiks noformēti rakstiski un būs abpusēji parakstīti.
6.3. Visi strīdi, kuri rodas šī Nolikuma vai Pieteikuma anketas sakarā un kurus
Rīkotājs ar Dalībnieku nevar atrisināt savstarpējās sarunās, tiks risināti Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
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Pielikums Nr.1.
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Lietišķās mākslas priekšmetu vai izstrādājumu un amata prasmju demonstrējumu

GADATIRGUS
Vērmanes dārzs, 2010. gada 8.jūlijs -11.jūlijs

DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA
Aizpildīt drukātiem burtiem. Tukšajos lodziņos atzīmēt x.

TLM Studija/
Uzņēmums/
Individuālais
tirgotājs
Atbildīgā persona/
Kontaktpersona
(vārds uzvārds)
Juridiskā adrese

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

LATGALE VIDZEME KURZEME ZEMGALE

□
Saziņas līdzekļi

Priekšmeta vai
izstrādājuma
(preces) veids

Telefons

□
Mobilais
telefons

□

□
Fakss

RĪGA

□
E-pasts
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Priekšmeta vai
izstrādājuma
(preces) apraksts

Prasmju
demonstrējums
Prasmju
demonstrējuma
apraksts

Jā □

Nē □

Elektrības
pieslēgums
Ūdens pievade

Jā □

Nē □

Jā □

Nē □

Darbs ar atklātu
uguni

Jā □

Nē □

Paraksts ____________________________________/____._________________/
Paraksta atšifrējums
Datums _____.______.2010.

Piezīme:
Priekšmeta vai izstrādājuma (preces) veids un apraksts jāuzrāda ļoti precīzi!

10

Pielikums Nr.2.
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Lietišķās mākslas priekšmetu vai izstrādājumu un amata prasmju demonstrējumu

GADATIRGUS
Daugavas stadions, 2010. gada 7.jūlijs -11.jūlijs

DALĪBNIEKA PIETEIKUMA ANKETA
Aizpildīt drukātiem burtiem. Tukšajos lodziņos atzīmēt x.

TLM Studija/
Uzņēmums/
Individuālais
tirgotājs
Atbildīgā persona/
Kontaktpersona
(vārds uzvārds)
Juridiskā adrese

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

Priekšmeta vai
izstrādājuma
(preces) veids

Telefons

Mobilais
telefons

Fakss

E-pasts
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Priekšmeta vai
izstrādājuma
(preces) apraksts

Elektrības
pieslēgums
Ūdens pievade

Jā □

Nē □

Jā □

Nē □

Paraksts ____________________________________/____._________________/
Paraksta atšifrējums
Datums _____.______.2010.

Piezīme:
Priekšmeta vai izstrādājuma (preces) veids un apraksts jāuzrāda ļoti precīzi!

