Pasākuma
Veselīga dzīvesveida festivāls „Vieglu garu ”
NOLIKUMS
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Veselīga dzīvesveida festivāls „Vieglu garu (turpmāk–Pasākums) ir tematisks pasākums
Brocēnu novadā, kuru organizē biedrība “Saldus pirts draugu apvienība “Saules slotas”
(turpmāk - Rīkotājs) sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldību, Brocēnu kultūras un
izglītības centru, izmantojot Brocēnu novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu
finansējumu.
2.
3.

Pasākums notiek 2020.gada 15.augustā, Brocēnu novada Cieceres ezera pludmalē
Brocēnos un vajadzības gadījumā arī Brocēnu kultūras un izglītības centrā.
Atbildīgās personas par Pasākuma norisi ir:
Projekta vadītāja Aurika Lībiete (e-pasts: libiete.aurika@gmail.com, tālr.+371 29115733);
Projekta finanšu vadītāja Agnese Arne-Štencele (e-pasts: agnese@agande.lv, tālr. +371
28633520);
Brocēnu novada pašvaldību pārstāv Alise Sipeniece (e-pasts: alise.sipeniece@broceni.lv,
tālr. +371 25737170 );
Brocēnu novada Kultūras un izglītības centru pārstāv Antra Rokole (e-pasts:
antra.rokole@broceni.lv, tālr. +371 29339614 ).

4.

Pasākumā aicinātas piedalīties festivāla tematikai atbilstošās jomās darbojošās biedrības,
uzņēmēji, un privātpersonas: pirtnieki, SPA meistari, masieri un citi skaistumkopšanas,
veselības uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, amatnieki, mājražotāji un tirgotāji (turpmāk
Dalībnieki).

5.

Dalībnieki ievēro Pakalpojumu sniegšanas un prezentācijas vietas (turpmāk – darba
vieta), sniegto pakalpojumu un Dalībnieka apģērba stilistiku atbilstoši Pasākuma tematikai
un valstī noteiktajām sanitārās drošības prasībām.

6.

Pasākuma laikā tiek organizēts Pasākumam saistošs tirdziņš, kur tirgoties atļauts fiziskām
un juridiskām personām, kas iepriekš pieteikušās aizpildot reģistrācijas anketu un saņemot
Rīkotāja apstiprinājumu un Brocēnu novada pašvaldības saskaņojumu.

7.

Pasākuma laikā kategoriski aizliegta alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un citu
apreibinošo vielu tirdzniecība (tajā skaitā, bet ne tikai - alus, vīns, cigaretes, elektriskās
cigaretes, u.c.).

8.

Pasākuma teritorijā aizliegts smēķēt, ienest alkoholiskos dzērienus un atrasties alkohola
vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
II.

9.

Pasākuma mērķis un uzdevums

Piedāvāt veselīgas atpūtas iespējas Brocēnu pludmalē: peldēšanas un supošanas
nodarbības, aktivitātes bērniem, latvju dančus, ugunsrituālu un gongu meditāciju, kā arī
ķermeņa kopšanas procedūras, pirts tradīciju iepazīšanu un veidošanu.
Sekmēt latvju pirts kultūras atpazīstamību un nozīmi latviešu tautas dzīvē un
dzīvesziņā, apvienot pirtniekus, biedrības un veselīga dzīvesveida praktiķus vienā kopējā
tematiskā pasākumā, veidot platformu savstarpējai draudzībai, saziņai un darbības
popularizēšanai plašam sabiedrības lokam.
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III.

Pasākuma dalībnieku pieteikšanās/apstiprināšanas kārtība un dalībnieku
pienākumi

10. Lai Dalībnieks rezervētu dalības vai tirdzniecības vietu Pasākumā, pretendents nosūta
pieteikumu dalībai Pasākumā (Nolikuma 1.Pielikums) uz e-pastu: saulesslotas@inbox.lv
ne vēlāk kā līdz 2020.gada 5.augustam. Pieteikumam klāt pievieno nelielu aprakstu par
saviem pakalpojumiem/precēm, īsu informāciju par pašu Dalībnieku (filozofija, darbības
moto utt.) – ½ no A4 lapas apjoma, un 2-3 fotogrāfijas, kas ilustrē Dalībnieka darbības
veidu vai piedāvāto produkciju, lai Rīkotājam ir informācija, kuru varēs izmantot
publikācijās par Pasākumu, kā arī sarakstu ar Dalībnieka darbiniekiem, kuri palīdzēs
nodrošināt pakalpojumus Pasākumā.
11. Pasākuma tirdziņā drīkst tirgoties vietējie amatnieki un mājražotāji, kuri Pasākuma laikā
pircējiem gatavi piedāvāt pašu ražotu produkciju un amatniecības darinājumus.
Tirgošanās ar rūpnieciski ražotām plaša patēriņa precēm Pasākuma laikā nav atļauta.
12. Rīkotājs, 10 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, atbild uz pretendenta norādīto
e-pastu par iekļaušanu Dalībnieku sarakstā. Pēc apstiprinājuma saņemšanas dalībnieks
veic ziedojumu 15 EUR (piecpadsmit euro), pārskaitot naudu uz Rīkotāja bankas kontu.
Veicot šo ziedojumu, tiek apstiprināta Dalībnieka dalība Pasākumā, tajā skaitā apstiprināts
Dalībnieka pieteiktais personu skaits. Neierašanās gadījumā šī nauda netiek atgriezta.
13. Dalībnieka atļauja tiek izsniegta, Dalībniekam ierodoties Pasākumā, ja ir izpildīti iepriekš
minētie nosacījumi.
14. Rīkotājs ir tiesīgs atteikt Dalībniekam dalību Pasākumā, ja pieprasījumu skaits pārsniedz
piedāvājumu (pārsniegts vietu skaits), nav veikts dalības ziedojums, ja piedāvājums
neatbilst Pasākuma tematikai un mērķiem, ja pretendents piedāvā nekvalitatīvu preci
un/vai pakalpojumu, kā arī valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ.
IV.

Pasākuma norises laiks un vieta

15. Pasākuma dalības vietu iekārtošana notiek Cieceres ezera Brocēnu pludmalē, sākot no
2020. gada 15.augusta plkst. 5:00 līdz plkst. 10:00, rīkotājam ierādot Dalībniekam vietu
Pasākuma teritorijā un, saskaņā ar apstiprināto personu skaitu, izsniedzot Dalībniekam
īpašas aproces, kas jānēsā visu Pasākuma laiku.
15. Pasākuma atklāšana notiek 2020.gada 15.augustā plkst.11:00. Pakalpojumu pieejamība
jānodrošina līdz 2020.gada 15.augusta plkst. 18:00.
16. Dalības vietas demontāža un izvešana notiek 2020.gada 15.augustā līdz 24:00.
Izbraukšana un/vai dalības vietas demontāža ārpus norādītā laika iespējama tikai pēc
iepriekšējas vienošanās ar Rīkotāju. Dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par vietas
novākšanu un sakopšanu. Automašīnu kursēšana Pasākuma teritorijā nav atļauta visu
Pasākuma laiku, ja vien tam nav izsniegta īpaša Rīkotāja atļauja.
V.
15.

Dalības maksa un vieta Pasākumā, norēķinu kārtība un līdzdarbības atruna
Dalības vietas maksa ir noteikta Brocēnu novada pašvaldības Saistošajos noteikumos
Nr.4. (no 0.00 - 14.EUR). Pēc dalības saskaņošanas ar Pasākuma rīkotāju, dalībnieks ,
kam noteikumi paredz samaksas veikšanu, saņems Brocēnu novada pašvaldības
sagatavotu rēķinu par tirgošanās atļauju. Tirgošanās atļauja tiks izsniegta pasākuma
dienā.

16. Dalībnieki var papildus ziedot Rīkotājam arī pašu pakalpojumus un preces (piemēram,
pirts procedūra, masāža, nodarbība, medus vai ievārījuma burciņa, tējas paciņa un tml.),
kurus Rīkotājs izmantos Pasākuma laikā kā veicināšanās balvas apmeklētājiem, pateicības
dāvanas viesiem un tamlīdzīgi, vienlaikus reklamējot Dalībnieku.
17. Dalībnieki, kuriem ir nepieciešams elektrības pieslēgums, par to iepriekš informē
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Rīkotāju, norādot to Pasākuma pieteikumā (Nolikuma 1.Pielikums).
18. Dalībnieki nodrošina pirts kurināšanu ar savu malku (malka jāņem līdzi). Malkas un pirts
slotu ieguvei aizliegts izmantot tuvējā apkārtnē esošos dabas resursus.
19.

Dalībnieki nodrošina ūdens rezervju uzkrāšanu, līdzi ņemot savus traukus, spaiņus,
vannas u.c. Iespēju robežās Rīkotājs nodrošina Dalībnieku – pirts pakalpojumu
sniedzēju – tiešo piekļuvi ūdens krātuvei.

20.

Dalībnieki nodrošina savu darba vietu ar nepieciešamo aprīkojumu, labiekārtojumu un
noformējumu atbilstoši Pasākuma tematikai (nojumes, darba galdi, pirtis, kušetes, utt.),
novieto skaidri redzamā vietā pakalpojumu/preču cenu piedāvājumu. Pakalpojumu
sniedzēji darba vietā novieto arī labi pārskatāmu, saprotamu pieraksta tabeli, kurā
Pasākuma laikā tiek veidoti apmeklētāju pieraksti.

21.

Dalībnieks Pasākuma laikā 15.augustā no plkst. 10:00 - 18:00 nodrošina savā darba
vietā nepārtrauktu pārstāvja klātbūtni, kurš veic administratora funkciju, pieraksta
apmeklētājus uz pakalpojumiem, pārdod preci vai sniedz informāciju par Dalībnieku un
tā pakalpojumu pieejamību Pasākuma laikā.

22.

Pasākums tiek veidots kā satikšanās vieta jeb platforma Dalībniekiem ar apmeklētājiem,
kur Dalībniekam sevi parādīt, atrast savus potenciālos klientus, satikties ar citiem
profesionāļiem un meistariem, demonstrēt sevi un savus pakalpojumus (filozofiju,
apkalpošanas kultūru, zīmolu utt.), tādēļ Pasākuma laikā ir ieteicama meistarklašu un
radošo darbnīcu veidošana savā darba vietā, iepazīšanās pakalpojumu sniegšana par
ziedojumiem vai simbolisku samaksu, pašreklāmas un izglītojošu materiālu dalīšana un
citas aktivitātes, kas vērstas uz Dalībnieka preču zīmes, darbības veida un
pakalpojumu/preču popularizēšanu.

23.

Katrs Dalībnieks ir tiesīgs publicēt informāciju par Pasākumu savā interneta vietnē,
sociālajos tīklos un citos interneta resursos, vienlaikus norādot atsauci uz Pasākuma
Rīkotāju un Brocēnu novada pašvaldību. Pēc Dalībnieka pieprasījuma, Rīkotājs izsniedz
logo un vizuālos identitātes materiālus.

24.

Rīkotāji un Dalībnieki sadarbojas Pasākuma un Dalībnieku pakalpojuma/produkcijas
popularizēšanai un reklamēšanai, pirms un pēc pasākuma izplatot viens par otru
atbalstošu informāciju masu saziņas līdzekļos, savās web lapās, Facebook kontos, kā arī
ar žurnālistiem, klientiem un citām personām un apvienībām.
VI.

25.

Rīkotāja tiesības un pienākumi

Rīkotājs noformē Pasākuma laukumu un nosaka Dalībnieka darba vietu pēc saviem
ieskatiem, iespēju robežās ņemot vērā Dalībnieka vēlmes.

26. Rīkotājs ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies Dalībnieka vainas dēļ.
27. Rīkotājs ir tiesīgs veikt dokumentu un tirgotās preces un pakalpojumu atbilstības
pārbaudi, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, bet jebkurā gadījumā
Dalībnieks un tirgotājs uzņemas pilnu atbildību par pakalpojumu, preču aprites,
tirgošanās kārtības, darba drošības, higiēnas un citu normatīvu ievērošanu un LR
normatīvo aktu ievērošanu savā darbībā Pasākuma laikā.
28. Rīkotājs nodrošina vispārējo kārtību Pasākumā, tomēr neuzņemas atbildību par
zaudējumiem Dalībnieku un apmeklētāju īpašumam, precēm, mantām un lietām, kas
atrodas Pasākuma teritorijā (dalības vietā vai autostāvvietā), kas Dalībniekiem var rasties
nepārvaramas varas apstākļu, citu Dalībnieku vai Pasākuma apmeklētāju vainas dēļ.
VII.

Dalībnieka tiesības un pienākumi

29. Dalībnieka pienākums ir rūpēties par nomāto Pasākuma darba vietu un nodot to
Rīkotājam pilnīgā kārtībā.
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30. Dalībnieka pienākums ir pilnībā ievērot šo Nolikumu un Pasākumā laikā rīkoties saskaņā
ar to, pretējā gadījumā Dalībnieks sedz Rīkotājam zaudējumus, kuri tamdēļ radušies.
31. Dalībnieka stendā ir jābūt izvietotam un skaidri saredzamam A4 formāta vai lielākam
uzrakstam ar Dalībnieka nosaukumu un kontaktinformāciju.
32. Pasākuma laikā Dalībnieku un tirgotāju preču un pakalpojumu cenai ir jābūt novietotai
labi redzamā vietā un jāsniedz skaidrs priekšstats par pakalpojuma cenu un būtību.
Pasākuma laikā ir aizliegts paaugstināt preču vai pakalpojuma cenas.
33. Dalībnieks ir atbildīgs par ugunsdrošības un darba drošības noteikumu ievērošanu
Pasākuma laikā.
34. Dalībnieks ir atbildīgs par pakalpojumu un realizējamās produkcijas un tās pārdošanas
veida atbilstību LR normatīvo aktu prasībām. Dalībnieks pilnā apmērā uzņemas atbildību
par šo nosacījumu neievērošanu, kā arī pasargā Rīkotāju no jebkādiem trešo personu
prasījumiem šajā sakarā.
35. Ja Dalībnieks kāda iemesla pēc nevar ierasties uz Pasākumu, par to, tiklīdz tas kļuvis
zināms, pēc iespējas ātrāk, rakstiski vai mutiski jāinformē Rīkotājs.
VIII.

Nobeiguma noteikumi

36. Ar Pasākuma nolikumu var iepazīties Brocēnu novada pašvaldības mājas lapā
www.broceni.lv, sadaļā: Notikumi un aktualitātes
37. Pasākuma laikā aizliegts kurināt grillus vai ugunskurus, izņemot speciāli tam ierādītās
vietās un saņemot Rīkotāja atļauju.
38. Pasākumā nav atļauta privātpersonu fotografēšana un filmēšana bez viņu piekrišanas, kā
arī dronu izmantošana.
39. Pasākuma laikā Rīkotājs fotogrāfēs un filmēs, materiālu publicējot plašsaziņas līdzekļos.
Ja nevēlaties, lai jūsu attēls parādītos publiskajos materiālos, jāsazinās ar Rīkotāju.
40. Pasākuma norises vietas apmeklēšana kopā ar mājdzīvniekiem nav atļauta.
41. Pasākuma laikā aizliegta jebkāda politiskā un reliģiskā reklāma un aģitācija, t.sk., bukletu
un plakātu izvietošana un piedāvāšana apmeklētājiem un Dalībniekiem.
42. Visi strīdi, kuri rodas un kurus Rīkotājs ar Dalībnieku nevar atrisināt savstarpējās
sarunās, tiks risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Biedrības SPDA “Saules slotas” valdes locekle
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A.Lībiete

