
APSTIPRINĀTS  
ar Latvijas Etnogrāfiskā  

brīvdabas muzeja  

2017. gada 26. jūnija 

rīkojumu Nr.1-7- 32 

MŪSDIENU AMATNIECĪBAS FESTIVĀLS  

(05., 06.08.2017.) 

PĀRTIKAS PRODUKTU TIRDZNIECĪBAS  

NOLIKUMS 

 

I. Vispārīgie noteikumi 

 

1. Mūsdienu amatniecības festivāla, turpmāk - Festivāls, ir pasākums Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas 

muzejā, kura rīkotājs ir Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, turpmāk – Rīkotājs. 

2. Festivāls notiek 2017. gada 5. un 6. augustā no plkst. 10:00 līdz 17:00 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas 

muzejā, Rīgā, Bonaventuras iela 10. 

3. Par Festivāla norisi atbild Izglītības un informācijas nodaļa, tālr. 67994106. Jautājumus par Festivāla 

norisi var uzdot arī elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi partika.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv.  

4. Ar Festivāla pārtikas produktu tirdzniecības nolikumu un tā pielikumu, kas ir nolikuma neatņemama 

sastāvdaļa, turpmāk – Nolikums, var iepazīties Rīkotāja tiešsaistes vietnē http://www.brivdabasmuzejs.lv 

sadaļā http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/. 

5. Rīkotājs aicina pieteikties konkursa kārtībā uz pārtikas produktu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēju 

dalībnieku vietām Latvijas pārtikas produktu ražotājus/tirgotājus un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus 

kuri:  

5.1. ir mazā biznesa uzņēmumi vai mājražotāji (fiziskas un juridiskas personas) un ir reģistrējuši savu 

darbību Pārtikas un Veterinārajā dienestā. 

5.2. piedāvā mūsdienīgas un radošas variācijas par latviešu tautas tradicionālās virtuves tēmām; 

5.3. piedāvā Latvijā audzētus augļus, ogas, dārzeņus un ir iespējas tos daudzveidīgi, garšīgi un veselīgi 

pagatavot, pasniegt vai saglabāt ziemai; 

5.4. ēdienus un pārtikas produktus, kas radušies dabai un cilvēkam draudzīgas saimniekošanas 

rezultātā Latvijas laukos. 

6. Festivālā tirdzniecības metru skaits ir ierobežots. Pārtikas preču tirgotājiem tirdzniecības metru skaits ir 

100m. 

7. Līgums stājas spēkā un tirdzniecības vieta tiek ierādīta tikai pēc tam, kad ir veikta rēķina apmaksa.  

II. Festivāla Pretendentu pieteikšanās un Dalībnieku atlases kārtība 

8.  Lai pieteiktos dalībai Festivālā, Pretendents aizpilda Rīkotāja tiešsaistes vietnē 

http://www.brivdabasmuzejs.lv sadaļā http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/ publicēto pieteikuma 

veidlapu un pielikumā pievieno šādus dokumentus:  

8.1. Pārtikas un veterinārā dienesta atļauju;  

8.2. tirdzniecības vietas vizualizāciju un plānu, norādot atbilstošos izmērus un proporcijas (uzskatāmi, 

brīvā formā; uzskaitījums nepieciešams, lai plānotu aizņemamās platības izmērus); 

8.3. pārdevēju noformējuma vizualizāciju vai aprakstu; 

8.4. realizējamo preču grupas (sortimentu). 

9. Pretendents pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz no 2017. gada 27. jūnija līdz 

2017. gada 11. jūlijam (ieskaitot) Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Rīgā, Bonaventuras iela 

10, LV-1024, katru darba dienu no plkst. 10:00 līdz 16:00 vai nosūta uz e-pasta adresi: 

partika.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv. 

10. Pretendenta atbilstību dalībai Festivālā izvērtē pēc šādiem kritērijiem: 

mailto:partika.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv
http://www.brivdabasmuzejs.lv/
http://www.brivdabasmuzejs.lv/
http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/
mailto:partika.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv
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10.1. Ir mazais uzņēmums vai mājražotājs, kas reģistrējis savu saimniecisko darbību kā 

saimnieciskās darbības veicējs vai individuālais komersants vai cita veida komersants, vai zemnieku 

saimniecība. 

10.2. Ir reģistrējies Pārtikas un Veterinārajā dienestā; 

10.3. Viņa piedāvājums atbilst Festivāla koncepcijai, tematika un latvisko tradīciju popularizēšana 

tirdzniecības vietā (Rīkotāja tiešsaistes vietnē http://www.brivdabasmuzejs.lv sadaļā 

http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/); 

10.4. iesniegto dokumentu atbilstība šim Nolikumam; 

10.5. piedāvātais produktu sortiments; 

10.6. tirdzniecības vietas noformējums un apkalpojošā personāla noformējums; 

10.7. atbilstība šā Nolikuma 5.punktam.   

11. Rīkotājs ir tiesīgs atteikt Pretendentam dalību Festivālā, ja viņa:  

11.1. piedāvājums kopumā neatbilst Festivāla koncepcijai (Rīkotāja tiešsaistes vietnē 

http://www.brivdabasmuzejs.lv sadaļā http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/); 

11.2. pieteikums nav noformēts atbilstoši šim Nolikumam; 

11.3. produktu izcelsme vai ražotājs nav nosakāmi. 

12. Rīkotājs līdz 2017. gada 18. jūlijam veic iesniegto piedāvājumu izvērtēšanu, kuri Pretendenti tiek 

izraudzīti par iespējamiem Festivāla Dalībniekiem. 

13. Rīkotājs Dalībnieku sarakstu ievieto Rīkotāja tiešsaistes vietnē http://www.brivdabasmuzejs.lv sadaļā 

http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/. 

14. Par Dalībniekiem Festivālā tiek noteikti Pretendenti, kuri:  

14.1. atzīti par atbilstošiem dalībai Festivālā;  

14.2. veikuši samaksu par dalību Festivālā šī Nolikuma III. daļā noteiktajā kārtībā. 

15. Pretendenti, kuri ir atzīti par atbilstošiem dalībai Festivālā, veic maksu par dalību Festivālā šā Nolikuma 

III. daļā noteiktajā kārtībā.  

 

III. Festivāla dalības maksa, norēķinu veikšanas un caurlaižu saņemšanas kārtība 

16. Maksājums dalībai, saskaņā ar izrakstīto rēķinu, tiek veikts no 2017. gada 24. jūlija līdz 2017. gada 28. 

jūlijam (ieskaitot). 

17. Rēķina apmaksa ar pārskaitījumu var tikt veikta līguma slēgšanas dienā muzeja administrācijā, 

izmantojot administrācijā pieejamu datoru. Tikai pēc maksājumu veikšanas tiek izsniegtas galda kartes, 

dalībnieku aproces un transportlīdzekļa caurlaides.  

18. Dalībniekiem, kas līguma slēgšanas dienā neveiks izrakstītā rēķina apmaksu muzeja administrācijā, galda 

kartes, dalībnieku aproces un transportlīdzekļa caurlaides tiks izsniegtas vai nosūtītas tikai pēc rēķina 

apmaksas.    

19. Dalībnieki, kuri nav veikuši samaksu līdz šā nolikuma 16. punktā minētajam termiņam (no 2017. gada 

24. jūlija līdz 2016. gada 28. jūlijam (ieskaitot), zaudē tiesības piedalīties Festivālā. 

20. Pakalpojumu cenrādis par dalību Festivālā, kas pamato Rīkotāja izrakstītā rēķina aprēķinus: 

 

20.1.  Maksa par 2 dienu pārtikas produktu tirdzniecības sniedzējiem:   

 

Nr. Pakalpojums Mērvienība 

Cena EUR par  

Gadatirgus dienām 

 bez PVN ar PVN 

16.1.1. Tirdzniecības vietas 

noma bez galda  

 

1 metrs 

 

24.18 

 

 

29.26 

16.1.2. Tirdzniecības vietas 

noma bez galda  
2 metri 

25.61 30.99 

http://www.brivdabasmuzejs.lv/
http://www.brivdabasmuzejs.lv/
http://www.brivdabasmuzejs.lv/
http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/
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Nr. Pakalpojums Mērvienība 

Cena EUR par  

Gadatirgus dienām 

 bez PVN ar PVN 

16.1.3. Papildus dalībnieka zīme 1 zīme 1.42 1.42 

16.1.4. Caurlaide līdz stāvvietai 

muzeja teritorijā 
1 transportlīdzeklis 5.98 7.24 

16.1.5. Caurlaide iebraukšanai 

līdz tirdzniecības vietai 

(galdam) un stāvvieta 

muzeja teritorijā 

1 transportlīdzeklis 23.48 28.41 

 

21. Ja pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses vai Dalībnieks neierodas uz Festivālu, Rīkotājam ir tiesības 

izmantot pieteikto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem, kā arī Rīkotājs neatmaksā Dalībniekam iemaksāto 

dalības maksu. 

22. Uz tirdzniecības vietas vienu metru dalībnieks saņem vienu bezmaksas dalībnieka zīmi (aproci), un ir 

tiesīgs iegādāties vienu maksas dalībnieku zīmi par katru tirdzniecības metru. 

23. Katram produktu ražotājam un/vai to pārstāvētam tirgotājam ir tiesības tikai uz vienu tirdzniecības vietu 

un dalībnieka statusu. 

 

IV. Festivāla norises laiki un kārtība 

24. Festivāla ekspozīcijas iekārtošana:  

04.08.2017                 17:00 – 21:00 

05.08.2017                 05:00 – 09:00 

06. 08. 2017  07:00 – 09:00 

25. Festivāla norise:   

05.08.2017                  10:00 – 17:00 

06. 08. 2017  10:00 – 17:00 

26. Festivāla ekspozīcijas demontāža un izvešana: 

05. 08. 2017.   17:00–20:00 

06. 08. 2017.   17:00–20:00 

 

27. Lai saglabātu Festivāla vienoto raksturu, Dalībnieks: 

27.1. ģērbjas Festivāla tematikai atbilstošā svētku tērpā un tirdzniecības vietas noformējumā izmanto 

dabīgos materiālus un galdu pārklāj ar lina audumu; 

27.2. ja tirdzniecības vietas pārsegšanai tiek izmantots Dalībnieka materiāls (piemēram, telts, nojume), 

tad tam pēc iespējas ir jābūt baltā krāsā. 

28. Visa darbība, kas tiek veikta ārpus Nolikumā norādītā laika, jāsaskaņo ar Rīkotāju. 

29. Dalībnieku transporta kustību 2016. gada 5.; 6. un 7. augustā nosaka Rīkotājs. 

30. Festivāla dienās transporta kustība atļauta tikai atbilstoši caurlaidēs norādītajiem noteikumiem. Katram 

transportlīdzeklim ir izsniegta auto caurlaide, kura obligāti atrodas redzamā vietā aiz automašīnas 

priekšējā stikla visu montāžas un demontāžas darbu, kā arī Festivāla norises laikā. Katrs Dalībnieks, 

ieejot teritorijā, ap roku obligāti ir aplicis Dalībnieka aproci. 

31. Festivāla laikā Dalībnieku transportlīdzeklis nedrīkst atrasties Festivāla laukumā un tirdzniecības vietā. 

Transportlīdzeklis var tikt novietots tikai Festivāla dalībnieku autostāvvietā. 

 

V. Rīkotāja tiesības un pienākumi 

32. Rīkotājs: 

32.1. izveido Festivāla tirdzniecības vietas Festivāla norises vietā; 
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32.2. nosaka Dalībnieka tirdzniecības vietu Festivāla norises vietā; 

32.3. nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Dalībnieka atrašanās vietu Festivāla norises vietā; 

32.4. nenodrošina Festivāla tirdzniecības vietas ar galdiem un elektroenerģijas pieslēgumu; 

32.5. nodrošina Festivāla norisei Rīkotājam nepieciešamo atļauju saņemšanu; 

32.6. ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Dalībnieka vainas dēļ; 

32.7. ir tiesīgs aizliegt nesaskaņotu reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu,  

32.8. ir tiesīgs aizliegt tirgot izstrādājumus, kas neatbilst Festivāla koncepcijai; 

32.9. neatbild par Dalībnieka preču un mantu drošību Festivāla laikā; 

32.10. nodrošina vispārējo kārtību Festivālā, tomēr neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas 

apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem. 

 

VI. Dalībnieka tiesības un pienākumi 

33.   Dalībnieks:  

33.1. ir tiesīgs izmantot nomāto Festivāla ekspozīcijas laukumu atbilstoši savām vajadzībām, ja tās nav 

pretrunā ar šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem; 

33.2. reklamēt savu dalību Festivālā dažādos plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos; 

33.3. var veikt reklāmas izvietošanu un reklāmmateriālu izplatīšanu vienīgi, saskaņojot ar Rīkotāju; 

33.4. atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas dēļ, pamatojoties uz  sastādīto 

aktu; 

33.5. apņemas ievērot Nolikuma nosacījumus un citus saistošos normatīvos aktus; 

33.6. veic visus maksājumus noteiktajos termiņos, kas paredzēti Nolikumā; 

33.7. rūpējas par nomāto Festivāla tirdzniecības vietu un tās aprīkojumu, nodod to Rīkotājam pilnīgā 

kārtībā; 

33.8. apņemas ievērot visas sanitāri higiēniskās normas saskaņā ar normatīviem aktiem; 

33.9. ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba aizsardzības noteikumu ievērošanu Festivāla laikā; 

33.10.  ir atbildīgs par sava Festivāla tirdzniecības vietas noformējumu atbilstoši Festivāla koncepcijai; 

33.11. nav tiesīgs Festivāla tirdzniecības vietā izvietot preci, kas nav saskaņota ar Rīkotāju; 

33.12. ir atbildīgs par savas realizējamās produkcijas tirgošanas saskaņošanu ar Pārtikas un  veterināro 

dienestu; 

33.13. nav tiesīgs demontēt tirdzniecības vietu pirms Festivāla darba beigām, izņemot, ja ir attaisnojošs 

iemesls (piemēram, slimība), par to nekavējoties informējot Rīkotāju;  

33.14.  ir tiesīgs atsaukt pieteikumu Festivālā, par to rakstiski informējot Rīkotāju vismaz 2 nedēļas 

pirms Festivāla sākuma; 

33.15. nodrošina pie tirdzniecības vietas redzamā vietā normatīvajos aktos noteiktos dokumentus,  kas 

nepieciešami, lai veiktu tirdzniecību; 

33.16. organizējot tirdzniecību, tirdzniecības vietā nodrošina redzamās vietās izvietotas preču cenas  un 

sortimentu; 

33.17. rūpējas, lai tirdzniecības preces iepakojums ir videi draudzīgs. 

33.18. nodrošina šādu drošības noteikumu ievērošanu: 

33.18.1. netirgot alkohola izstrādājumus nepilngadīgām personām; 

33.18.2. atļauts tirgot alkoholu, ne stiprāku par 16%, tai skaita, alu, sidru, vīnu, alkoholiskos 

kokteiļus; 

33.18.3. dzērienus atļauts tirgot tikai vienreiz lietojamajās glāzēs; 

33.18.4. tirdzniecības vietās ēdiena gatavošanai neizmantot atklātu liesmu; 

33.18.5. nepieļaut ēdiena gatavošanu Festivāla apmeklētājiem pieejamās vietās; 

33.18.6. lietot tikai vienreizējās lietošanas traukus un ēšanas piederumus; 

33.18.7. ne tālāk kā 5 metru attālumā no savas tirdzniecības vietas nodrošināt atkritumu tvertnes vai 

nostiprināt polietilēna maisus. Pilnos atkritumus maisus regulāri nomaina un novieto 

Rīkotāja uzstādītos atkritumu konteineros.  

34. Dalībniekiem, kuri sniedz ēdināšanas pakalpojumu, tirdzniecības vietā jānodrošina ugunsdzēšamais 

aparāts. 

35. Dalībniekiem tirdzniecības vietā aizliegts atskaņot mūziku vai citādi trokšņot.  
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36. Ja pieteikums tiek atsaukts no Dalībnieka puses vai Dalībnieks neierodas Festivālu, Rīkotājam ir tiesības 

izmantot pieteikto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem, kā arī Rīkotājs neatmaksā Dalībniekam 

iemaksāto dalības maksu. 

37. VII. Atbildība 

38. Ja Dalībnieks ierīko vai demontē tirdzniecības vietu Festivāla darba laikā bez saskaņošanas ar Rīkotāju, 

Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja nozīmētā atbildīgā persona, sastādot par to aktu. 

39. Ja Dalībnieks patvaļīgi ir pieslēdzies elektrotīklam vai pārsniedzis Festivāla laukuma plānā norādīto 

jaudu (220 W), Dalībniekam izsaka aizrādījumu, bet pēc atkārtota pārkāpuma Rīkotājs ir tiesīgs izraidīt 

Dalībnieku no tirgus. Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja nozīmētā atbildīgā persona, sastādot par to aktu. 

40. Dalībniekam ir aizliegts kurināt ugunskuru Festivāla laikā un vietā. Rīkotājam ir tiesības izteikt 

aizrādījumu, bet pie atkārtota pārkāpuma aizliegt tirdzniecību. Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja nozīmētā 

atbildīgā persona, sastādot par to aktu. 

41. Dalībnieks nodrošina tīrību savā tirdzniecības vietā. Ja tirdzniecības vietā ir izmētāti atkritumi, Rīkotājs 

izsaka aizrādījumu un Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja nozīmētā atbildīgā persona, sastādot par to aktu. 


