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Lietišķās mākslas priekšmetu vai izstrādājumu un amatu prasmju demonstrējumu tirdziņa
NOLIKUMS
1.Vispārīgie noteikumi
1.1 Lietišķās mākslas priekšmetu vai izstrādājumu un amata prasmju demontējumu tirdziņa
nolikums, turpmāk – Nolikums, nosaka kārtību kādā tirdziņa dalībnieki var pieteikt
tirdzniecības vietu Burtnieku novada Dziesmu un Deju svētku „150 gadi kopš II
Dziesmusvētkiem Jēkabkalnā” pasākuma, turpmāk – Svētki, laikā.
1.2 Svētku rīkotājs – Burtnieku novada pašvaldība, juridiskā adrese: J.Vintēna iela 7,
Burtnieki, Burtnieku pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, Reģ.Nr. 90009114148.
1.3Atbildīgā persona, kura tiesīga sniegt skaidrojumus par šo Nolikumu un saņemt
dalībnieku pieteikumus –INESE GAUMANE. , e-pasts :
inese.gaumane@burtniekunovads.lv, tālr. 26306139
1.4 Nolikums tiek publicēts Burtnieku novada mājas lapā www.burtniekunovads.lv.
1.5 Tirdziņš notiek 2015.gada 20.jūnijā Pašvaldības nekustamajā īpašumā – pļavā pie Matīšu
estrādes no plkst.15.00 līdz 21.00.
2.Tidziņa mākslinieciskā koncepcija
2.1 Tirdziņa mērķis ir līdztekus kora dziedāšanas un tautas deju mākslai iepazīstināt
pasākuma apmeklētājus ar latviešu tautas tradīcijām un seno amatu prasmēm.
2.2 Tirdziņa apraksts:
Tirgus- tā ir vieta, kur notiek pirkšana un pārdošana, ikvienam interesentam tiek dota iespēja
iepazīties ar tirgus tradīciju, amatnieku daudzveidīgajiem darinājumiem, iegādāties vai
pasūtīt pie meistariem sev nepieciešamās lietas. Tirgoties tiek aicinātas Tautas lietišķās
mākslas studijas, individuālie meistari, Latvijai raksturīgie ekoloģiskās pārtikas preču
ražotāji, visi, kuri piedāvā pašu darinātu, audzētu vai gatavotu produkciju. Tirdziņā tiek
demonstrēti visdažādākie amati, kur savu veiklību, prasmi, iemaņas var izmēģināt tirdziņa
apmeklētāji.
3.Kritēriji dalībai tirdziņā
3.1 Tirdziņā var piedalīties pretendenti, kuri atbilst kādam no šādiem kritērijiem:
3.1.1 amatnieki,
3.1.2 amatu pratēji,
3.1.3. mākslinieki,
3.1.4 individuālie meistari,
3.1.5 Tautas lietišķās mākslas studijas,
3.1.6.ekoloģiskas, tīras un Latvijā audzētas pārtikas ražotāji ( uzņēmumi, zemnieku
saimniecības, mājražotāji u.c.).
3.2 Pretendentu atbilstību dalībai tirdziņā izvērtē Atbildīgā persona un tās pieaicināti eksperti.
3.3 Ņemot vērā, ka tirdzniecības vietu skaits ir ierobežots, pretendenti tiek atlasīti atbilstoši šī
Nolikuma 2.punktā noteiktajai koncepcijai un 3.1.punktā noteiktajiem kritērijiem.

4.Pieteikšanās kārtība
4.1 Pieteikties dalībai tirdziņā var līdz 2015.gada 10.jūnijam.
4.2 Lai pieteiktos dalībai tirdziņā, pretendentiem ir jāaizpilda anketa (Nolikuma pielikums nr.1).
4.3 Vienam tirdziņa laukumam var pieteikties arī vairāki pretendenti, savstarpēji vienojoties.
Šajā gadījumā pieteikuma anketu aizpilda tas pretendents, kurš uzņemas atbildību par tirdziņa
ekspozīcijas laukumu un anketā norāda informāciju arī par pārējiem dalībniekiem.
4.4 Aizpildītā anketa jāiesniedz, nosūtot to elektroniski uz e-pastu:
inese.gaumane@burtniekunovads.lv.
4.5 Pamatojoties uz pieteikuma anketā norādītajām ziņām, šī Nolikuma 3.punktā norādītajā
kārtībā tiek izvērtēta pretendenta atbilstība dalībai tirdziņā.
4.6 Pasākuma rīkotājs ir tiesīgs atteikt pretendentam dalību tirdziņā, ja tā piedāvājums neatbilst
tirdziņa tematikai un pamatmērķiem, kā arī, ja pretendents piedāvā nekvalitatīvu preci vai
pakalpojumu.
4.7 Pozitīva lēmuma gadījumā atbildīgā persona un pretendents paraksta Vienošanos par dalību
tirdziņā.
4.8 Par negatīvu lēmumu Atbildīgā persona informē pretendentu ne vēlāk kā 10 dienas pēc
pieteikumu izvērtēšanas.
4.9 Pretendenti, kuri saņēmuši pozitīvu lēmumu, turpmāk – Dalībnieki, ierodas uz tirdziņu 1,5
stundas agrāk (plkst.13.30), prezentē savas preces vai pakalpojumus un paraksta Vienošanos.
5.Dalības maksa
5.1 Dalības maksa tirdziņā Tautas lietišķās mākslas studijām, mājamatniekiem, biedrībām ,
individuālajiem meistariem, māksliniekiem netiek noteikta
5.2 Dalības maksa pārtikas produktu tirgotājiem un nacionālās virtuves nodrošinātājiem netiek
noteikta
5.3 Vienošanās parakstīšana notiek tajā pašā dienā (punkts 4.9)
6.Rīkotāja tiesības un pienākumi”
6.1 nodrošina tirdziņa ekspozīcijas vietu –laukumu ne vairāk kā 3 x 3 m;
6.2 saskaņo ar Dalībnieku ekspozīcijas laukuma atrašanās vietu.
6.3 nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Dalībnieka atrašanās vietu-laukumu, šādā
gadījumā iespēju robežās tiek ņemtas vērā Dalībnieka vēlmes;
6.5 ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies Dalībnieka vainas dēļ;
6.6 neatbild par Dalībnieku preču un citu mantu drošību;
6.7 ir tiesīgs aizliegt visa veida reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu, kas neattiecas uz
Pasākuma tēmu.
7.Dalībnieka tiesības un pienākumi:
7.1 ir tiesīgs izmantot nomāto ekspozīcijas laukumu atbilstoši savām vajadzībām, ja tas nav
pretrunā ar šo Nolikumu;
7.2 nodrošina ekspozīcijas laukumu ar sev nepieciešamajiem teltīm, galdiem, soliem u.c.;
7.3 atlīdzināt zaudējumus Rīkotājam, ja tādi radušies Dalībnieka vainas dēļ;
7.4. apņemas ievērot šī Nolikuma noteikumus un Pieteikuma anketas nosacījumus, kā arī
Latvijas Republikas normatīvos aktus;
7.5 rūpējas par nomāto ekspozīcijas laukumu un nodod to Rīkotājam pilnīgā kārtībā;
7.6 ir atbildīgs par skatītāju drošību, demonstrējot amatu;
7.7 ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu tirdziņa laikā;
7.8 ir atbildīgs par sava ekspozīcijas laukuma noformējumu atbilstoši Pasākuma koncepcijai;
7.9 nav tiesīgs ekspozīcijas laukumā izvietot preci vai demonstrēt amatu, kas nav saskaņots ar
Rīkotāju un pieteikts anketā;
7.10 ir tiesīgs atsaukt pieteikuma anketu par to rakstiski informējot Rīkotāju.

8.Atbildība
8.1 Ja pieteikums tiek atsaukts Rīkotājam ir tiesības izmantot pieteikto vai rezervēto ekspozīcijas
laukumu pēc saviem ieskatiem.
9.Noslēguma noteikumi
9.1 Pasākuma dienā tiek noslēgta vienošanās ar Dalībnieku par ekspozīcijas laukuma nomu.
Dalībniekam tiek norādīts ekspozīcijas laukums un piešķirts kārtas numurs;
9.2 visi strīdi, kuri rodas Nolikuma vai Pieteikuma anketas sakarā, un, kurus Rīkotājs ar
Dalībnieku nevar atrisināt savstarpējās sarunās, tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā
9.3 Rīkotājam ir tiesības veikt izmaiņas šajā nolikumā. Izmaiņas , kuras tiek veiktas līdz
noteiktajam pieteikšanās termiņam, tiek publicētas Burtnieku novada mājas lapā.
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Preces veids

Preces apraksts
Demonstrējums Jā
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