
 LATVISKO PIRTS SVĒTKU  nolikums – vienošanās ar pirts pārstāvi. 
Starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015”   

Rīgas norišu programmas ietvaros - 18.07.2015 

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs  

Vispārīgie noteikumi, 18.07.2015, Rīga 

1. LATVISKIE PIRTS SVĒTKI, turpmāk – Svētki, ir tematisks pasākums Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, kura rīkotājs 
ir biedrība „Saulei”, turpmāk – Rīkotājs. 

2. Svētki notiks 2015. gada 18. jūlijā Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, Rīgā, Brīvības gatvē 440. 

3. Par Svētku norisi atbild Rīkotājs, tālrunis 26346226 vai 28603442.  
Jautājumus par Svētku norisi var uzdot arī elektroniski, nosūtot tos uz e-pastu: pirtssvetki@gmail.com 

4. Rīkotājs aicina piedalīties pārvietojamo piršu pārstāvjus (turpmāk Dalībnieki), atbilstoši Svētku tematikai.  

5. Rīkotājs aicina Dalībniekus pirts vietā sniegt Svētku apmeklētājiem rakstisku informāciju par sevi un savas pirts 
raksturojumu, kā arī, ņemot vērā pieaugušo ārvalstu personu interesi par tradicionālās kultūras norisēm Latvijā, 
informāciju nodrošināt latviešu valodā un citās svešvalodās. 

6. Dalībniekiem jāievēro pirts vietas un Dalībnieka apģērba stilistika atbilstoši Svētku tematikai. 

7. Tirgoties atļauts fiziskām un juridiskām personām, atbilstoši Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumiem Nr.440 
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojumi ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšnas kārtību". 

 
Svētku dalībnieku pieteikšanās /apstiprināšanas kārtība, un viņu pienākumi. 

 

8. Par Dalībniekiem Svētkos tiek noteikti tie pretendenti, kuri iesnieguši pieteikumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā. 

9. Pretendents, kurš vēlas piedalīties Svētkos, aizpilda Rīkotāja pieteikuma veidlapu un iesniedz, atsūtot uz e-pastu: 
pirtssvetki@gmail.com līdz 2015. gada 29. maijam (ieskaitot). 

10. Rīkotājs 10 dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas, atbild uz pretendenta norādīto e-pastu, par iekļaušanu 
Dalībnieku sarakstā. 

11. Rīkotājs ir tiesīgs atteikt pretendentam dalību Svētkos, ja piedāvājums neatbilst  Svētku  tematikai un pamatmērķiem, 
kā arī ja pretendents piedāvā nekvalitatīvu preci un pakalpojumus. 

12. Dalībnieks veic maksu par dalību Svētkos šā nolikuma noteiktajā kārtībā. 

13. Pieteikums dalībai Svētkos ir reģistrēts pēc dalības maksas avansa maksājuma veikšanas šā nolikuma noteiktajā kārtībā. 

14. Dalībnieks nodrošina Rīkotāja obligāto prasību uz e-pastu pirtssvetki@gmail.com līdz 2015. gada 29. maijam (ieskaitot) 
nosūtīt pirts fotogrāfiju un nelielu aprakstu (latviešu un angļu valodā). Informācija tiks izvietota Svētku informatīvajos 
interneta resursos un Svētku vietā informatīvo izkārtņu izgatavošanai. 

 

Svētku norises laiki un kārtība 
 

15. Svētku  darba laiks 18.07.2015 plkst.:  8:00 – 20:00 
16. Pirts vietas iekārtošana: 17.07.2015 no plkst.:  18.00 līdz 18.07.2015 plkst.: 7.30 
17. Dalībnieks nodrošina mašīnas izbraukšanu no Svētku zonas 18.07.2015 līdz plkst.:  8.00 un pēc dem. līdz plkst.: 21.00 
18. Pirts vietu demontāža un izvešana:  18.07.2015 plkst.:   20:00- 21:00 un 19.07.2015 līdz 12.00 
19. Mašīnas Svētku norises laikā, varēs novietot bezmaksas stāvvietā, Rīkotāju ierādītajās  vietās. 
20. Nakšņošana Svētku teritorijā, saskaņojot ar Rīkotāju ir iespējama 17.07. un 18.07.2015. naktīs pašu līdz paņemtajās 

teltīs, mašīnās utt. Rīkotājs nenodrošina viesnīcas pakalpojumu. 
21. Transporta kustība Svētku norises laikā notiek tikai pa Ezera vārtiem. 

22. Lai turpinātu Svētku teritorijā iekārtošanas, demontāžas un izvešanas darbus ārpus norādītā laika, visa veida darbību 
Dalībnieks saskaņo ar Rīkotāju. 

23. Montāžas un demontāžas periodā, kamēr pirts vietā atrodas Dalībnieka īpašums, tur jātrodas arī Dalībniekam. Rīkotāji 
neatbild par preču drošību. 

24. Rīkotājs nodrošina pirts vietas ūdens padevi no centralizēta ūdens vada, atkritumu savākšanu, nojumes apmeklētāju 
mantu novietošanai un pārģērbšanās iespējām.  

25. Rīkotājs nenodrošina elektrības padevi pirts vietā. 
26. Dalībnieks nodrošina pirts kurināšanu ar savu malku. 
27. Dalībnieks nodrošina ūdens rezervju uzkrāšanu līdzi ņemot savus spaiņus. 
28. Svētku laikā pieeja ezeram netiks nodrošināta, jo ezera krasts nav pielāgots pludmales prasībām. 
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29. Rīkotājs nenosaka pirts darba metodi (maksas vai bezmaksas darbs-meistarklase). Rīkotājs sniedz rekomendējošus 
ieteikumus ziedojumu saņemšanā. 

30. Rīkotājs neveic organizatorisko darbu pirtnieku un pirts vietu pārstāvju darba koordinācijai. Rīkotājs nodrošina 
informācijas apriti pēc Dalībnieku pieprasījuma, kas norādīts pieteikumā. 

31. Dalībnieks nodrošina savu darba vietu ar nepieciešamo aprīkojumu, personīgās un klientu higiēnas prasības atbilstoši 
pakalpojuma sniegšanas standartiem un MK noteikumiem. 
 

Dalības maksa un norēķinu kārtība 

32. Personas dalības maksa uz visu Svētku laiku - 10EUR/1 persona 
33. Dalībnieks veic avansa maksājumu par vienu personu 10 EUR apmērā, kas uzskatāma par pirts pārstāvi. 
34. Dalības apmaksu par papildus dalībniekiem veic Svētku norises dienā uz vietas Svētku norises teritorijā norēķinoties ar 

skaidru naudu. Svētku teritorijā nav pieejami bankomāti un maksājuma karšu norēķini. 
35. Rīkotājs kā apstiprinājumu pretendenta atbilstībai dalībai Svētkos nosūta uz pretendenta norādīto e-pastu avansa 

rēķinu apmaksai.  Rēķins tiek izsūtīts  10 dienu laikā, no pieteikuma saņemšanas dienas. 
36. Pēc rēķina saņemšanas e-pastā pretendents veic apmaksu 5 darba dienu uz Rīkotāja norēķinu bankas kontu. 

Biedrība „Saulei” 
„Stārķi”, Ūdrīšu pag., Krāslavas novads  Reģ.nr. 40008175042   
Konta nr. LV54 PARX 0013 0983 30001   
Maksājuma mērķī norādīt rēķina numuru 

 
Rīkotāja tiesības un pienākumi 

 
37. Nosaka Dalībnieka pirts vietu Svētku norises vietā 
38. Nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs mainīt Dalībnieka atrašanās vietu Svētku norises vietā 
39. Ir tiesīgs aizliegt tirgot izstrādājumus, kas neatbilst Svētku tematikai un koncepcijai 

40. Neatbild par Dalībnieka preču un mantu drošību Svētku laikā 

41. Nodrošina vispārējo kārtību Svētkos, tomēr neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, Dalībnieku vai 
apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem. 

 
Dalībnieka tiesības un pienākumi 

 
42. Ir tiesīgs izmantot pirts vietu atbilstoši savām vajadzībām, ja tās nav pretrunā ar šo nolikumu un normatīvajiem aktiem 
43. Var veikt reklāmas izvietošanu un reklāmas materiālu izplatīšanu pēc saskaņošanas ar Rīkotāju 
44. Atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vainas dēļ, pamatojoties uz sastādīto aktu 
45. Veic visus maksājumus, kas paredzēti šajā nolikumā 
46. Rūpējas par pirts vietu un tās aprīkojumu, nodod to Rīkotājam pilnīgā kārtībā 
47. Ir atbildīgs par apmeklētāju drošību, demonstrējot pirti 
48. Ir atbildīgs par sabiedriskās kārtības un drošības noteikumu, kā arī ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības 

ievērošanu Svētku laikā 
49. Ir atbildīgs par savas pirts vietas noformējumu atbilstoši Svētku koncepcijai 

50. Ja Dalībnieks ierīko vai demontē pirts vietu Svētku darba laikā bez saskaņošanas ar Rīkotāju, tas maksā Rīkotājam soda 
naudu 100,00 EUR apmērā. Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja nozīmētā pilvarotā persona, sastādot par to aktu. 

51. Dalībniekam ir aizliegts kurināt ugunskuru Svētku laikā un vietā.  

52. Dalībnieks nodrošina tīrību savā pirts vietā. Ja pirts vietā ir izmētāti atkritumi, Rīkotājs izsaka aizrādījumu un pie 
situācijas atkārtošanās ir tiesīgs uzlikt Dalībniekam soda naudu 100 EUR apmērā. Dalībnieka rīcību fiksē Rīkotāja 
nozīmētā atbildīgā persona, sastādot par to aktu. 

Rīkotājs 
Biedrība „ Saulei” pārstāve  
Svētku koordinācijas grupas vadītāja Māra Zute 
 
___________________________________ 
Paraksts 

 

Dalībnieks 
Ar savu parakstu apstiprinu, ka piekrītu un ievērošu šos 
noteikumus. Pieteikuma veidlapā  norādīju patiesus datus. 
 
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 

 
___________________________________ 
 
Paraksts/paraksta atšifrējums 

 


