
 

Pielikums 

Latvijas Etnogrāfiskā  

brīvdabas muzeja 

2021. gada 13.augusta 

rīkojumam Nr. 1-4-88 

 

MIĶEĻDIENAS TIRGUS 

(norise 26.09.2021.) 

NOLIKUMS 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Miķeļdienas tirgus, turpmāk – Tirgus, rīkotājs ir Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas 

muzejs, turpmāk – Rīkotājs. 

2. Tirgus notiek 2021. gada 26.septembrī no plkst.10:00 līdz plkst.15:00 Latvijas 

Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Bonaventuras ielā 10, Rīgā. 

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

Tirgus norisi var uzdot arī elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: 

amatnieki.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv vai partika.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv. 

4. Ar Tirgus 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 Tirgū var pretendēt tikai personas, kuras ir piedalījušās 2019. gada Latviešu 

Tautas lietišķās mākslas darinājumu Gadatirgū un 2019. vai 2020. gada Mūsdienu 

amatniecības festivālā, 2021.gada Mūsdienu amatniecības tirgū, kas ir ievērojušas  

Nolikumā un ar Rīkotāju noslēgtajā līgumā noteiktās prasības - turpmāk Pretendents. 

6. Tirgus dalībniekiem ir noteikta vismaz 2 m savstarpējais attālums starp tirdzniecības 

vietām. 

7. Rīkotājs regulē apmeklētāju plūsmu, lai nodrošinātu brīvu apmeklētāju un tirgotāju 

pārvietošanos un novērstu apmeklētāju pastiprinātu drūzmēšanos. 

8. Dalībnieks atbild, lai pie viņa tirdzniecības vietas nenotiek apmeklētāju drūzmēšanās. 

9. Rīkotājs dalībnieku ar tirdzniecības stendu nenodrošina. 

10. Dalībniekiem tirdzniecības vieta tiek ierādīta tikai pēc Līguma noslēgšanas ar Rīkotāju 

un Rīkotāja izrakstītā rēķina apmaksas.  

II. Tirgus Pretendentu pieteikšanās un dalībnieku atlases kārtība 

11. Pretendenti, kuri vēlas piedalīties Tirgū, aizpilda Rīkotāja tiešsaistes vietnē 

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

pieteikuma veidlapu (pielikums) un tai pievieno Tirgum piedāvāto amatniecības 

darinājumu fotoattēlus. 

12. Pretendents aizpildīto pieteikuma veidlapu un tam pievienotos fotoattēlus iesniedz no 

2021. gada 27.augusta, līdz 2021.gada 6.septembrim (ieskaitot), nosūtot uz e-pasta 

adresi: amatnieki.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv vai 

mailto:amatnieki.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv
http://www.brivdabasmuzejs.lv/
http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/
http://www.brivdabasmuzejs.lv/
http://brivdabasmuzejs.lv/gadatirgus/
mailto:amatnieki.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv
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partika.gadatirgus@brivdabasmuzejs.lv.  

13. Dalībnieku atlase notiek atbilstoši pieteikšanās secībai  un vadoties, lai Tirgū ir 

pārstāvēti dažādi amatniecības darinājumu un mājražotāju pārtikas izstrādājumu veidi 

(piem., koka amatniecība, keramika, tekstils, pinumi, rokdarbi,  metāls, rudens dārza 

veltes (dārzeņi, augļi, ziedi, medus, augļu, ogu pārstrādes produkti, piparkūkas, 

konditoreja, gaļas izstrādājumi. utt.). 

14. Prioritāte dalībai tirgū tiek dota tematiskajiem rudens ražas produktiem un 

darinājumiem. 

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

parakstu.         

III.  Tirgus dalības maksa 

16. Dalības maksa Tirgū ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra 

noteikumiem Nr.549 “Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja publisko maksas 

pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – Cenrādis). 

17. Dalības maksas maksājumu Dalībnieks veic ar pārskaitījumu saskaņā ar Rīkotāja 

nosūtīto priekšapmaksas rēķinu, tajā norādītajā apmērā un termiņā. Dalības maksa tiks 

uzskatīta par samaksātu ar to dienu, kad tiks saņemta Rīkotāja norēķinu kontā Valsts 

kasē. 

IV. Tirgus norises laiki un kārtība 

18. Tirgus ekspozīcijas iekārtošana:  

26.09.2021. plkst. 8:30 – 9:30 

       Dalībnieku transporta kustību nosaka Rīkotājs. 

19. Tirgus norise: 

26.09.2021. plkst. 10:00 – 15:00 

20. Tirgus ekspozīcijas demontāža un izvešana:  

26.09.2021. plkst. 15:00 - 17:00 

21. Lai saglabātu Tirgus vienoto raksturu, dalībnieks: 

21.1. ģērbjas Tirgus tematikai atbilstošā svētku tērpā; 

21.2. tirdzniecības vietas noformējumā izmanto dabīgos materiālus un galdu 

pārklāj ar lina audumu, ja to pieļauj sanitārās normas; 

 Pakalpojums Mērvienība 

Cena EUR 

bez PVN 

 

Cena EUR  

ar PVN 

 

16.1. Tirdzniecības vietas noma ar savu 

stendu  

(amatniecības izstrādājumiem) 

 

3 metri 

28.38 

 

34.34 

16.2. Tirdzniecības vietas noma ar savu 

stendu  

(pārtikas izstrādājumiem) 

 

3 metri  

36.27 43.89 
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21.3. tirdzniecības vietas pārsegšanai izmantotais materiāls (piemēram, telts, 

nojume) ir baltā krāsā. 

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

23. Tirgus laikā dalībnieku transportlīdzeklis nedrīkst atrasties Tirgus norises vietā. 

Transportlīdzeklis var tikt novietots tikai Tirgus dalībnieku autostāvvietā -  pļavā 

pirms Ezera vārtiem.  

V. Rīkotāja tiesības un pienākumi 

24. Rīkotājs: 

24.1. noteikt dalībnieka tirdzniecības vietu Tirgus norises vietā; 

24.2. nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Dalībnieka atrašanās vietu 

Tirgus norises vietā; 

24.3. nodrošināt Tirgus norisei Rīkotājam nepieciešamo atļauju saņemšanu; 

24.4. ierāda vietu dalībnieka autotransporta novietošanai ārpus Rīkotāja 

ekspozīcijas; 

24.5. ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas Rīkotājam radušies dalībnieka 

vainas dēļ; 

24.6. 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 Tirgus Nolikumu;  

24.7. ir tiesīgs aizliegt tirgot izstrādājumus, kuri netika norādīti pielikumā; 

24.8. neatbild par dalībnieka izstrādājumu un mantu drošību Tirgus laikā; 

24.9. nodrošina vispārējo kārtību Tirgus norisē, tomēr neuzņemas atbildību par 

nepārvaramas varas apstākļu, dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ 

radītiem zaudējumiem; 

24.10. nenodrošina Dalībnieka tirdzniecības vietu ar elektropadevi; 

24.11. informē, ka Tirgus laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana. 

VI. Dalībnieka tiesības un pienākumi 

25. Dalībnieks: 

25.1. ir tiesīgs izmantot Tirgus tirdzniecības vietu atbilstoši savām vajadzībām, 

ja tās nav pretrunā ar šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem; 

25.2. ir tiesīgs reklamēt savu dalību Tirgū dažādos plašsaziņas līdzekļos, 

sociālajos tīklos; 

25.3. var veikt reklāmas izvietošanu un reklāmmateriālu izplatīšanu Tirgus laikā 

vienīgi saskaņojot ar Rīkotāju; 

25.4. atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas dēļ, 

pamatojoties uz abu pušu sastādīto aktu; 

25.5. veic visus maksājumus, kas paredzēti šajā Nolikumā; 

25.6. rūpējas, lai tirdzniecības preces iepakojums ir videi draudzīgs; 

25.7. ir atbildīgs par apmeklētāju drošību, demonstrējot amatu; 

25.8. ievērot vispārējos nomas priekšmeta ekspluatācijas noteikumus, sanitārās 

normas, tai skaitā īpašās prasības COVID-19 pandēmijas izplatības 

ierobežošanai;  

25.9. ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu 

Tirgus laikā; 

25.10. ir atbildīgs par savas tirdzniecības vietas noformējumu atbilstoši šim 

Nolikumam; 
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25.11. nav tiesīgs tirdzniecības vietā atskaņot mūziku vai citādi trokšņot; 

25.12. nav tiesīgs demontēt tirdzniecības vietu pirms Tirgus norises beigām, 

izņemot, ja ir attaisnojošs iemesls (piemēram, slimība), par to nekavējoties 

informēt Rīkotāju; 

25.13. nav tiesīgs tirdzniecības vietā izvietot tirdzniecībai Tirgus dalībnieka 

pieteikumā nepieteiktas preces; 

25.14. ir tiesīgs atsaukt pieteikumu Tirgū, par to rakstiski informējot Rīkotāju 

līdz attiecīgās nedēļas ceturtdienai (ieskaitot). 

VII. Atbildība 

26. Ja dalībnieks atsauc dalību Tirgū un lauž Līgumu, līdz 22. septembrim (ieskaitot),  

iesniedzot rakstisku iesniegumu Rīkotājam, Rīkotājs atmaksā dalībniekam iemaksāto 

dalības maksu. 

27. Ja dalībnieks neatsauc pieteikumu vai neierodas uz Tirgu, Rīkotājam ir tiesības izmantot 

pieteikto tirdzniecības vietu pēc saviem ieskatiem un Rīkotājs neatmaksā dalībniekam 

tā iemaksāto dalības maksu. 

28. Ja dalībnieks Tirgus norises laikā ierīko vai demontē tirdzniecības vietu patvaļīgi, vai 

maina savu tirdzniecības vietu bez saskaņošanas ar Rīkotāju, vai piedāvā Tirgus 

apmeklētājiem tādus amatniecības izstrādājumus, kuri netika pieteikti Tirgus dalībnieka 

pieteikumā, Rīkotājs dalībnieka rīcību fiksē aktā, kuru paraksta gan Rīkotāja par 

pasākumu atbildīgā persona, gan dalībnieks. Pie situācijas atkārtošanās Rīkotājs ir 

tiesīgs izraidīt dalībnieku no Tirgus. 

29. Ja dalībnieks patvaļīgi ir pieslēdzies elektrotīklam, Rīkotājs nekavējoties atslēdz 

dalībnieka elektroietaises no Rīkotāja elektrotīkla. Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja par 

pasākumu atbildīgā persona, sastādot par to aktu, kuru paraksta gan Rīkotāja par 

pasākumu atbildīgā persona, gan dalībnieks.  

30. Rīkotājs ir tiesīgs izraidīt dalībnieku no Tirgus. 

31. Dalībniekam ir aizliegts kurināt atklātu liesmu Tirgus 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. 

32. Ja dalībnieka tirdzniecības vietā ir izmētāti atkritumi, Rīkotājs izsaka dalībniekam 

aizrādījumu un pie situācijas atkārtošanās ir tiesīgs izraidīt dalībnieku no Tirgus. 

dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja par pasākumu atbildīgā persona, sastādot par to aktu, 

kuru paraksta gan Rīkotāja par pasākumu atbildīgā persona, gan dalībnieks. 

 

 

Direktore        Z.Ķergalve 
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Pielikums 

MIĶEĻDIENAS TIRGUS DALĪBNIEKA  
PIETEIKUMS 

  LATVIJAS ETNOGRĀFISKĀ BRĪVDABAS MUZEJAM 

 

DALĪBAI TIRGŪ 2021. gada ____.  _______________ 
 

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  

Vārds, uzvārds  

Reģistrācijas numurs  

Izstrādājumu veids      Amatniecības   

 

     Pārtikas   

Izstrādājumu sortiments 

 

 

Saziņas līdzekļi  

 

Tālrunis  E-pasts  

Dalībnieku skaits  

Tirdzniecības metru skaits ar savu stendu 
Amatniekiem -Tirdzniecības vietas cena  EUR 34,34 (tai skaitā PVN),  

Pārtikas tirgotājiem- Tirdzniecības vietas cena  EUR 43,89 (tai skaitā PVN), 

3 m 

 

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     

     Piekrītu, ka šajā anketā iekļautā informācija un pieteikumam pievienotie 

fotoattēli tiek izmantoti Rīkotāja veidotā elektroniskā pasākuma dalībnieku 

katalogā.  

     Piekrītu anketā iekļauto personas datu apstrādei. 

     Piekrītu saņemt no Rīkotāja informāciju par līdzīgu Tirgus norisi arī turpmāk. 

     Apliecinu, ka piedaloties Tirgū ņemšu vērā visus Covid-19 pandēmijas 

ierobežošanas nosacījumus. 

 

2021.  gada ____._________________       ___________________________                    

                                                                      (paraksts un paraksta atšifrējums) 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


