APSTIPRINĀTS
ar Latvijas Etnogrāfiskā
brīvdabas muzeja
2019. gada 17. jūnija
rīkojumu Nr.1-4-26
MŪSDIENU AMATNIECĪBAS FESTIVĀLS
(03., 04.08.2019.)
AMATNIECĪBAS DARINĀJUMU TIRDZNIECĪBAS
NOLIKUMS

I. Vispārīgie noteikumi
1. Mūsdienu amatniecības festivāls, turpmāk – Festivāls, ir pasākums Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā,
kura rīkotājs ir Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, turpmāk – Rīkotājs.
2. Festivāls notiek 2019. gada 3. un 4. augustā no plkst.10:00 līdz plkst.17:00 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas
muzejā, Bonaventuras ielā 10, Rīgā.
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: amatnieki.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv.
4. Ar Festivāla amatniecības darinājumu tirdzniecības nolikumu un tā pielikumu, kas ir šā nolikuma
neatņemama sastāvdaļa, turpmāk – Nolikums, var iepazīties Rīkotāja tiešsaistes vietnē
http://www.brivdabasmuzejs.lv sadaļā http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/.
5. Uz dalību 2019. gada Festivālā var pretendēt personas, kuras ir piedalījušās 2018. gada Festivālā un ir
ievērojušas Festivāla Nolikumā un ar Rīkotāju noslēgtajā Līgumā noteiktās prasības atbilstoši šajā Nolikumā
noteiktajai kārtībai.
6. Rīkotājs aicina konkursa kārtībā dalībai Festivālā pieteikties jaunus dalībniekus (turpmāk – Pretendentus),
kuri strādā ar visdažādākajām metodēm un materiāliem, savos darinājumos apvienojot amata prasmes,
tehnoloģiju attīstības un mūsdienu dizaina elementus, kā arī piedāvā kvalitatīvus pašu darinājumus.
7. Tirdzniecības metru skaits Festivālā ir ierobežots. Tirdzniecības vietu metru skaits, izmantojot Rīkotāja
uzstādītos galdus, ir 184 m. Tirdzniecības vietu metru skaits ar savu stendu ir 245 m.
8. Dalībniekiem tirdzniecības vieta tiek ierādīta tikai pēc Līguma noslēgšanas ar Rīkotāju un Rīkotāja izrakstītā
rēķina apmaksas.
II. Festivāla Pretendentu pieteikšanās un Dalībnieku atlases kārtība
9. Pretendenti,
kuri
vēlas
piedalīties
Festivālā,
aizpilda
Rīkotāja
tiešsaistes
vietnē
http://www.brivdabasmuzejs.lv sadaļā http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/ publicēto pieteikuma veidlapu
(pielikums) un tai pievieno Festivālam piedāvāto amatniecības darinājumu fotoattēlus.
10. Pretendents aizpildīto pieteikuma veidlapu un tam pievienotos fotoattēlus iesniedz no 2019. gada 25. jūnija,
līdz 2019. gada 11. jūlijam (ieskaitot), Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Bonaventuras ielā 10,
Rīgā, LV-1024, katru darba dienu no plkst.10:00 līdz plkst.16:00 vai nosūta uz e-pasta adresi:
amatnieki.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv.
11. Līgumi ar 2018. gada Festivāla dalībniekiem, kuri pretendē uz dalību 2019. gada Festivālā, tiek slēgti
Rīkotāja administrācijas telpās Bonaventuras ielā 10, Rīgā, laika posmā no 2019. gada 22. jūlija līdz 2019.
gada 26. jūlijam.
12. Rīkotāja izveidotā Ekspertu komisija, kuras sastāvā ir Rīkotāja speciālisti un pieaicinātie eksperti, kuru
darbību nosaka Ekspertu komisijas nolikums, 2019. gada 16. jūlijā veic Pretendentu darinājumu vērtēšanu,
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uzaicinot uz Ekspertu komisiju tos Pretendentus, kuru pieteikumi atbilst šā Nolikuma 10. punktā
noteiktajiem kritērijiem. Ekspertu komisijas sēdes laikā Pretendents iesniedz Ekspertu komisijai savu
darinājumu paraugu katram izstrādājumam, pievienojot darinājuma autora vārdu, uzvārdu vai nosaukumu.
13.

Pretendenta atbilstība dalībai Festivālā tiek noteikta pēc šādiem kritērijiem:
13.1.
iesniegto dokumentu un informācijas atbilstība šim Nolikumam;
13.2.
piedāvājuma vispārējā atbilstība Festivāla koncepcijai (Rīkotāja tiešsaistes vietnē
http://www.brivdabasmuzejs.lv sadaļā http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/);
13.3.
piedāvātie darinājumi ir paša Pretendenta darināti, un tie ir kvalitatīvi;
13.4. piedāvātais darinājums apvieno skaisto ar derīgo: māksliniecisko patstāvību un amatniecisko
prasmi.

14.

Rīkotājs ir tiesīgs atteikt Pretendentam, ja tā:
14.1. piedāvājums
neatbilst
Festivāla
koncepcijai
(Rīkotāja
tiešsaistes
vietnē
http://www.brivdabasmuzejs.lv sadaļā http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/);
14.2. iesniegtais pieteikums neatbilst šim Nolikumam;
14.3. Festivāla Ekspertu komisija nav akceptējusi Pretendenta darbu;
14.4. piedāvātā darinājumu grupa pēc Rīkotāja ieskatiem Festivālā pārstāvēta pietiekamā apjomā (no
darinājumu grupas tiek izvēlēti labākie piedāvājumi);
14.5. maksājums dalībai nav veikts Nolikuma 18. punktā noteiktā termiņā.

15.
Ja Pretendents noteiktajā Pretendentu darinājumu vērtēšanas dienā neiesniedz Ekspertu komisijai
savus darinājumus, viņa pieteikums tālāk netiek izskatīts.
16.

Ekspertu komisija lēmumu pieņem sēdē. Komisijai iesniegtie darinājumi sēdes laikā tiek fotografēti.

17.
Ekspertu komisija savu lēmumu paziņo 2019. gada 19. jūlijā, ievietojot informāciju Rīkotāja
tiešsaistes vietnē http://www.brivdabasmuzejs.lv sadaļā http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/.
18.
Pretendentam, kura dalību Gadatirgū ir apstiprinājusi Ekspertu komisija, uz pieteikumā norādīto
elektronisko pasta adresi Rīkotājs nosūtīs priekšapmaksas rēķinu par dalības maksu, kurš jāapmaksā ar
pārskaitījumu līdz rēķinā norādītajam datumam, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 26. jūlijam.
19.

Par Festivāla Dalībniekiem tiek noteikti Pretendenti, kuri:
19.1. iesnieguši pieteikuma veidlapu atbilstoši šim Nolikumam;
19.2. atzīti par atbilstošiem dalībai Festivālā;
19.3. veikuši samaksu par dalību Festivālā šā Nolikuma III. daļā noteiktajā kārtībā.

20.
Pēc priekšapmaksas rēķina apmaksas Pretendents tiks aicināts ierasties pie Rīkotāja parakstīt Līgumu.
21.
Pretendents Līgumu ar Rīkotāju slēdz personīgi vai tiesību aktos noteiktā kārtībā, pilnvarojot citu
personu.
22.

Par Dalībnieku kļūst Pretendents, kas samaksājis dalības maksu un ar Rīkotāju ir noslēdzis Līgumu.

23.
Līgumu klātienē iespējams noslēgt Rīkotāja administrācijas telpās Bonaventuras ielā 10, Rīgā, no
2019. gada 22. jūlija līdz 2019. gada 26. jūlijam no plkst.10:00 līdz plkst.16:00.
24.

Rīkotājs piedāvā Līgumu slēgt arī elektroniski, abpusēji parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

25.
Dalībnieku izslēdz no Dalībnieku saraksta, un tas zaudē tiesības piedalīties Festivālā, ja Līgums
netiek noslēgts Nolikuma 23.punktā noteiktajā termiņā.
III. Festivāla dalības maksa, norēķinu un caurlaižu saņemšanas kārtība
26.
Dalības maksa Festivālā ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr.549 “Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis”
(turpmāk – Cenrādis).
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Pakalpojums
26.1.

Galda noma

26.2.

Tirdzniecības vietas noma ar savu stendu

26.3.
26.4.
26.5.

27.

Cena EUR
bez PVN
2 dienas
24.18

Cena EUR
ar PVN
2 dienas
29.26

1 zīme

18.92
1.42

22.90
1.42

1 transportlīdzeklis

5.98

7.24

1 transportlīdzeklis

23.48

28.41

Mērvienība
1 metrs

Papildus dalībnieka zīme
Caurlaide līdz stāvvietai muzeja
teritorijā
Caurlaide iebraukšanai līdz tirdzniecības
vietai (galdam) un stāvvieta muzeja
teritorijā

1 metrs

Katram Dalībniekam ir tiesības tikai uz vienu tirdzniecības vietu, kas kopumā nepārsniedz 3 m.

28.
Par katru tirdzniecības vietas 1 (vienu) metru Dalībnieks saņem 1 (vienu) bezmaksas Dalībnieka zīmi
(aproci). Par papildus samaksu Dalībnieks var iegādāties 1 (vienu) papildus Dalībnieka zīmi par 1 (vienu)
metru.
29.

Katrs dalībnieks var pretendēt uz divu transporlīdzekļu caurlaidēm.

30.
Dalības maksas maksājumu Dalībnieks veic ar pārskaitījumu saskaņā ar Rīkotāja nosūtīto
priekšapmaksas rēķinu, tajā norādītajā apmērā un termiņā, bet ne vēlāk kā līdz 2019. gada 26. jūlijam.
31.
Dalības maksa tiks uzskatīta par samaksātu ar to dienu, kad tiks saņemta Rīkotāja norēķinu kontā
Valsts kasē.
IV. Festivāla norises laiki un kārtība
32.

Festivāla ekspozīcijas iekārtošana:
02.08.2019. plkst. 17:00 – 21:00
03.08.2019. plkst. 06:00 – 09:00
04.08.2019. plkst. 07:00 – 09:00

Dalībnieku transporta kustību nosaka Rīkotājs.
33.

34.

35.

36.

Festivāla norise:
03.08.2019.
04.08.2019.

plkst. 10:00 – 17:00
plkst. 10:00 – 17:00

Festivāla ekspozīcijas demontāža un izvešana:
03.08.2019. plkst. 17:00 - 20:00
04.08.2019. plkst. 17:00 - 20:00
Lai saglabātu Festivāla vienoto raksturu, dalībnieks:
35.1.
ģērbjas Festivāla tematikai atbilstošā svētku tērpā;
35.2.
tirdzniecības vietas noformējumā izmanto dabīgos materiālus un galdu pārklāj ar lina
audumu;
35.3.
ja tirdzniecības vietas pārsegšanai tiek izmantots dalībnieka materiāls (piemēram, telts,
nojume), tā ir baltā krāsā.
Visa darbība, kas tiek veikta ārpus Nolikumā norādītā laika, jāsaskaņo ar Rīkotāju.

37.
Festivāla dienā transporta kustība atļauta tikai atbilstoši caurlaidēs norādītajiem noteikumiem.
Katram transportlīdzeklim ir sava aizpildīta auto transporta caurlaide, kura atrodas redzamā vietā aiz
automašīnas priekšējā stikla visu iekārtošanas un demontāžas darbu laikā, kā arī Festivāla norises laikā.
Katram Dalībniekam, ieejot Rīkotāja teritorijā, ap roku ir Dalībnieka aproce.

4
38.
Festivāla laikā Dalībnieku transportlīdzeklis nedrīkst atrasties Festivāla norises vietā vai tirdzniecības
vietā. Transportlīdzeklis var tikt novietots tikai Festivāla dalībnieku autostāvvietā.
V. Rīkotāja tiesības un pienākumi
39.

Rīkotājs:
39.1.
izveido Festivāla tirdzniecības vietas Festivāla norises vietā;
39.2.
nosaka Dalībnieka Festivāla tirdzniecības vietu Festivāla norises vietā;
39.3.
nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Dalībnieka atrašanās vietu Festivāla norises vietā;
39.4.
nodrošina Festivāla tirdzniecības vietas ar galdiem;
39.5.
nodrošina Festivāla norisei Rīkotājam nepieciešamo atļauju saņemšanu;
39.6.
ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas dēļ;
39.7.
ir tiesīgs aizliegt nesaskaņotu reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu, kā arī visa veida
reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu gadījumos, ja to saturs ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem
un Festivāla koncepciju;
39.8.
ir tiesīgs aizliegt tirgot darinājumus, kas neatbilst Festivāla koncepcijai (Rīkotāja tiešsaistes
vietnē http://www.brivdabasmuzejs.lv/ sadaļā http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/);
39.9.
neatbild par Dalībnieka preču un mantu drošību Festivāla laikā;
39.10.
nodrošina vispārējo kārtību Festivālā, tomēr neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas
apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem;
39.11.
informē, ka Festivāla laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana.
VI. Dalībnieka tiesības un pienākumi

40.

Dalībnieks:
40.1.
ir tiesīgs izmantot Festivāla tirdzniecības vietu atbilstoši savām vajadzībām, ja tās nav
pretrunā ar šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem;
40.2.
ir tiesīgs reklamēt savu dalību Festivālā dažādos plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos;
40.3.
var veikt reklāmas izvietošanu un reklāmmateriālu izplatīšanu Festivāla laikā vienīgi
saskaņojot ar Rīkotāju;
40.4.
atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas dēļ, pamatojoties uz abu
pušu sastādīto aktu;
40.5.
veic visus maksājumus, kas paredzēti šajā Nolikumā;
40.6.
rūpējas par nomāto tirdzniecības vietu un tās aprīkojumu, nodod to Rīkotājam pilnīgā kārtībā;
40.7.
rūpējas, lai tirdzniecības preces iepakojums ir videi draudzīgs;
40.8.
ir atbildīgs par apmeklētāju drošību, demonstrējot amatu;
40.9.
ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu Festivāla laikā;
40.10.
ir atbildīgs par savas tirdzniecības vietas noformējumu atbilstoši Festivāla koncepcijai
(Rīkotāja
tiešsaistes
vietnē
http://www.brivdabasmuzejs.lv/
sadaļā
http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/);
40.11.
nav tiesīgs tirdzniecības vietā atskaņot mūziku vai citādi trokšņot;
40.12.
nav tiesīgs demontēt tirdzniecības vietu pirms Festivāla norises beigām, izņemot, ja ir
attaisnojošs iemesls (piemēram, slimība), par to nekavējoties informēt Rīkotāju;
40.13.
apņemas ievērot šā Nolikuma nosacījumus un citus saistošos normatīvos aktus;
40.14.
nav tiesīgs tirdzniecības vietā izvietot tirdzniecībai ar Rīkotāju nesaskaņotas preces;
40.15.
ir tiesīgs atsaukt pieteikumu Festivālā, par to rakstiski informējot Rīkotāju līdz 2019. gada
26.jūlijam (ieskaitot).
VII. Atbildība

41.
Ja Dalībnieks atsauc dalību Festivālā un lauž Līgumu līdz 2019. gada 26. jūlijam (ieskaitot),
iesniedzot rakstisku iesniegumu Rīkotājam, Rīkotājs atmaksā Dalībniekam iemaksāto dalības maksu.
42.

Ja Dalībnieks neatsauc pieteikumu vai neierodas uz Festivālu, Rīkotājam ir tiesības izmantot pieteikto
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tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem un Rīkotājs neatmaksā Dalībniekam tā iemaksāto dalības maksu.
43.
Ja Dalībnieks Festivāla norises laikā ierīko vai demontē tirdzniecības vietu patvaļīgi, vai maina savu
tirdzniecības vietu bez saskaņošanas ar Rīkotāju, vai piedāvā Festivāla apmeklētājiem tādus amatniecības
izstrādājumus, kura paraugi nav saskaņoti ar Rīkotāju, Rīkotājs Dalībnieka rīcību fiksē aktā, kuru paraksta
gan Rīkotāja par pasākumu atbildīgā persona, gan Dalībnieks. Pie situācijas atkārtošanās Rīkotājs ir tiesīgs
izraidīt Dalībnieku no Festivāla.
44.
Ja Dalībnieks patvaļīgi ir pieslēdzies elektrotīklam, Rīkotājs izsaka Dalībniekam aizrādījumu, bet
atkārtota pārkāpuma gadījumā Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja par pasākumu atbildīgā persona, sastādot par
to aktu, kuru paraksta gan Rīkotāja par pasākumu atbildīgā persona, gan Dalībnieks. Pie situācijas
atkārtošanās Rīkotājs ir tiesīgs izraidīt Dalībnieku no Festivāla.
45.
Dalībniekam ir aizliegts kurināt ugunskuru Festivāla laikā un vietā. Pretējā gadījumā Rīkotājam ir
tiesības aizliegt tirdzniecību. Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja par pasākumu atbildīgā persona, sastādot par to
aktu, kuru paraksta gan Rīkotāja par pasākumu atbildīgā persona, gan Dalībnieks.
46.
Ja Dalībnieka tirdzniecības vietā ir izmētāti atkritumi, Rīkotājs izsaka Dalībniekam aizrādījumu un
pie situācijas atkārtošanās ir tiesīgs izraidīt dalībnieku no Festivāla. Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja par
pasākumu atbildīgā persona, sastādot par to aktu, kuru paraksta gan Rīkotāja par pasākumu atbildīgā
persona, gan Dalībnieks.
VIII. Nobeiguma noteikumi
47.

Pēc dalības maksas samaksas un Līguma noslēgšanas, Rīkotājs Dalībniekam:
47.1.
47.2.
47.3.
47.4.

izsniedz Festivāla dalībnieka zīmi (aproci);
izsniedz galda karti;
izsniedz caurlaidi transportam atbilstoši pieteikumā minētajam;
nosaka tirdzniecības vietu.

48.

Dalībniekiem nav atļauts nodot transportlīdzekļa caurlaidi citām personām.

49.

Vienu dienu pirms Festivāla Dalībniekam ir iespēja iepazīties ar savu tirdzniecības vietu.
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Pielikums
PIETEIKUMS
dalībai Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja rīkotajā
Mūsdienu amatniecības festivālā
2019. gada 3. un 4. augustā
AMATNIECĪBAS DARINĀJUMI
Dalības pieteikuma veidlapu lūdzam aizpildīt precīzi un bez labojumiem, salasāmiem, drukātiem burtiem.
Tukšajos lodziņos □ atbilstošo atbildi atzīmēt ar X.
Visiem laukiem jābūt aizpildītiem!
Uzņēmuma nosaukums/
Individuālais tirgotājs
Atbildīgā persona/
Kontaktpersona
Reģistrācijas numurs
Saziņas līdzekļi

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Amata demonstrējums
Jā □
Amata demonstrējuma apraksts

Nē □

Pārstāvētais amats un preču grupu uzskaitījums
Dalībnieku skaits
Tirdzniecības vietas metru skaits
Tirdzniecības vieta pie muzeja uzstādīta galda

Vajadzīga transportlīdzekļa
caurlaide līdz stāvvietai
muzeja teritorijā
EUR 7.24
Transportlīdzekļa caurlaide
iebraukšanai līdz
tirdzniecības vietai un
stāvvieta muzeja teritorijā
EUR 28.41
Papildus dalībnieka zīme
EUR 1.42

□

Tirdzniecības vieta ar savu stendu

Jā __gb.

Nē □

Jā __gb.

Nē □

Jā __gb.

Tikai 1 zīme uz 1m

□

Samaksa par dalību var tikt veikta tikai uz Rīkotāja izrakstīta priekšapmaksas rēķina pamata!

Uzņēmuma nosaukums/
Individuālais komersants
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Banka
Bankas konta nr.
Pieteikumam pievienoju: Amatniecības izstrādājumu fotoattēlus □

Tukšajos lodziņos □ atbilstošo atbildi atzīmēt ar X.
Apliecinu, ka esmu iepazinies(-usies) ar Mūsdienu amatniecības festivāla nolikumu un apņemos to ievērot.
Piekrītu, ka šajā anketā iekļautā informācija un pieteikumam pievienotie fotoattēli tiek izmantoti Rīkotāja veidotā
elektroniskā Festivāla dalībnieku katalogā.
Piekrītu anketā iekļauto personas datu apstrādei.
Piekrītu saņemt no Rīkotāja informāciju par līdzīgu pasākumu norisi
2019. gada ____._________________

_________________________________
(paraksts un paraksta atšifrējums)

