„APSTIPRINĀTS”
SIA “Mans alus”
valdes priekšsēdētāja
__________________ L. Šikore
Rīga, 2022. gada 30.janvārī

PASĀKUMA NOTEIKUMI
10. Starptautiskajā alus festivālā “ LATVIABEERFEST 2022”
1. Pasākuma noteikumos lietotie termini:
1.1. Apmeklētājs – persona, kura iegādājusies festivāla ieejas biļeti, atrodas pasākuma teritorijā
un piekrīt ievērot šos noteikumus.
1.2. Dalības maksa - tirdzniecības vietas nomas maksa atbilstoši vietu kategorijai un
zonējumam;
1.3. Dalībnieks - jebkura juridiska persona, kas piesaka savu dalību 10.Starptautiskajā alus
Festivālā kā eksponents vai koeksponents, kurš aizpildījis un iesniedzis Rīkotājam
Pieteikumu-rezervāciju (turpmāk – Pieteikums) noteikumos noteiktajā kārtībā un apņemas
tos ievērot.
1.3.1. Dalība Koeksponenta statusā nozīmē savas kompānijas izstādes ekspozīcijas
izvietošanu kādā no citu kompāniju (Eksponentu) ekspozīcijas laukumiem.
1.3.2. Dalību Koeksponenta statusā rakstiski jāsaskaņo ar Rīkotāju. Visus finanšu
norēķinus par dalību veic Eksponents.
1.4. Festivāls - ikgadēja, starptautiska, publiska Pārtikas un dzērienu rūpniecības nozares
produkcijas komerciāla ekspozīcija – Starptautiskais alus festivāls “Latviabeerfest”
1.5. Rīkotājs - Alus, kvasa un iesala dzērienu biedrība “Alus Brālība” (turpmāk AB), vienotais
reģistrācijas Nr. 4008196665, kurš organizē Festivāla apmeklētāju plūsmu, mūzikas un
izklaides elementus un SIA “Mans alus", vienotais reģistrācijas Nr. 42103109524, kurš
Festivāla ietvaros organizē Pārtikas un dzērienu rūpniecības nozares produkcijas
ekspozīciju, kā arī nodrošina pasākumam nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.
1.6. Papildpakalpojums – Rīkotāja piedāvāts pakalpojums, kurš neietilpst Dalības maksā.
1.7. Par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgā persona - Festivāla rīkotāju norīkots
apsardzes komersants, kurš saņēmis licenci apsardzes darbības veikšanai un sniedz
apsardzes pakalpojumus, un kurš ir uzņēmies atbildību par sabiedriskās kārtības, drošības
un ugunsdrošības prasību kontroli un izpildi Festivāla norises vietā un laikā. Atbildīgā
persona atrodas festivāla norises vietā no festivāla montāžas sākuma līdz demontāžas
beigām.
1.8. Par tehnisko nodrošinājumu atbildīgā persona Rīkotāja pilnvarota persona, kura ir
uzņēmies atbildību par Festivālā izmantojamo tehnisko iekārtu un būvju drošas
ekspluatācijas un pasākuma norises kopējās tehniskās drošības uzraudzību.
1.9. Tehniskā zona – papildus platība Dalībnieka tehniskajām vajadzībām, kura izvietota ārpus
tirdzniecības vietas un kurā nenotiek pakalpojumu sniegšana, ekspozīcija vai tirdzniecība.
Tehniskā zona var tikt piešķirta līdz 10% no tirdzniecības vietas platības.
2. Festivāla laiks un vieta
2.1. Festivāla norises vieta ir Vērmanes dārzs, Rīga.
2.2. Festivāla darba laiks (apmeklētājiem):

25.05.2022.
26.05.2022.

plkst. 14:00 – 23:00
plkst. 12:00 – 23:00

27.05.2022.
28.05.2022.
29.05.2022.

plkst. 12:00 – 02:00
plkst. 12:00 – 02:00
plkst. 12:00 – 22:00

3. Dalība Festivālā
3.1.
Dalību Festivālā piesaka aizpildot un nogādājot personiski vai ar pasta starpniecību
Rīkotājam (Mazā Pils iela 5, Rīga, LV-1050) parakstītu Pieteikumu divos eksemplāros,
tādejādi noslēdzot ar Rīkotāju līgumu par dalību Festivālā un uzņemoties Dalības
noteikumos paredzētās saistības.
3.2.
Dalības maksa tiek noteikta saskaņā ar Festivāla tirdzniecības vietu cenrādi atbilstoši
tirdzniecības vietu kategorijai un zonējumam, dalības maksa norādīta bez nodokļu
maksājumiem:
- I kategorija – 200 m2 , 5 tirdzniecības vietas, uz atklātas uguns gatavoti ēdieni un

viena alus zīmola tirdzniecība;
-

II kategorija – 100 m2 , 15 tirdzniecības vietas, viena alus zīmola un karsto uzkodu
tirdzniecība;
III kategorija – 50 m2 , 26 tirdzniecības vietas, viena alus zīmola un auksto uzkodu
tirdzniecība;
IV kategorija – 9 m2 , 12 tirdzniecības vietas, viena alus zīmola darītavām ar apjomu
līdz 20 000 litri/gadā;
V kategorija – 25 m2 , 8 tirdzniecības vietas tikai tirdzniecība Latvijas vīndariem;
VI kategorija - 16 tirdzniecības vietas, tikai ēdienu tirdzniecība no treilera;
VII kategorija – 9 m2 , 5 tirdzniecības vietas, tikai aukstās uzkodas (saldējumi, sulas,
saldumi, rieksti, sāļās uzkodas utt)
VIII kategorija – 9 m2 , 20 tirdzniecības vietas, tikai amatnieki/daiļamata meistari.

Vietas kategorija

Pamata cena

Izmaksas dienā
(no pamata
cenas)

A zona
(koeficents 1.2)

B zona
(koeficents 1)

C zona
(koeficents 0.8)

I

50 00.00 €
27 00.00 €
18 00.00 €

10 00.00 €
5 40.00 €
3 60.00 €

60 00.00 €
32 40.00 €
21 60.00 €

50 00.00 €
27 00.00 €
18 00.00 €

40 00.00 €
21 60.00 €
14 40.00 €

7 50.00 €

1 50.00 €

-

7 50.00 €

-

7 50.00 €

1 50.00 €

9 00.00 €

7 50.00 €

6 00.00 €

14 00.00 €

2 80.00 €

14 00.00 €

6 00.00 €
2 50.00 €

1 20.00 €
50.00 €

6 00.00 €
2 50.00 €

II
III
IV
V

VI

VII
VIII

-

-

3.3.
Tirdzniecības vieta tiek uzskatīta par rezervētu ar brīdi, kad Dalībnieks ir nomaksājis
ne mazāk kā 50% (piecdesmit procenti) no Dalības maksas. Rezervācija ir spēkā līdz brīdim,
kad veikta Dalības maksas 100% apmaksa Dalības noteikumos norādītajā termiņā.
3.4. Ikvienam Dalībniekam, kurš Festivālā tirgo alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus,
pārtikas produktus, sniedz ēdināšanas pakalpojumus, nepieciešama Dalībnieka
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kura derīga Festivāla laikā un kura tajā skaitā
ietver Dalībnieka atbildības apdrošināšanu pret trešajām personām (citi Dalībnieki,
apmeklētāji, Festivāla teritorijas valdītājs/apsaimniekotājs, apakšuzņēmēji, pakalpojuma
sniedzēji, darbinieki u.c.), kā arī zaudējumus, kas var tikt nodarīti montāžas un demontāžas
darbu laikā.
3.5. Dalībnieks rūpējas par nomāto aprīkojumu un tirdzniecības vietu kā gādīgs saimnieks un
līdz 30.05.2022 plkst.5.00 nodod to Rīkotājam pilnīgā kārtībā – nebojātu, nepiegružotu un

sakārtotu. Jebkāda Dalībnieka manta, kas pēc Festivāla beigām atrodas teritorijā, uzskatāma
par nodotu Rīkotājam iznīcināšanai un nodošanai atkritumos par Dalībnieka līdzekļiem.
3.6. Ikvienam Dalībniekam jānodrošina visas piešķirtās tirdzniecības vietas platības noklāšana
ar zālāju aizsargājošu segumu. Aizsargseguma materiālu un veidu nosaka Rīkotājs atbilstoši
parka apsaimniekotāja norādījumiem.
3.7. Dalībnieks apņemas:
3.7.1. Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos tirdzniecības, sabiedriskās
kārtības un drošības noteikumus, kā arī ugunsdrošības un vides aizsardzības
prasības;
3.7.2. ievērot Dalības noteikumus un nekavējoties izpildīt Rīkotāja, par sabiedrisko
kārtību un drošību atbildīgās personas, par tehnisko drošību atbildīgās personas,
kārtības uzturētāju, kā arī valsts un pašvaldības amatpersonu norādījumus, kas
saistīti ar Festivāla organizāciju, sabiedrisko kārtību un drošību.
4. Tirdzniecības zonas iekārtošanas noteikumi
4.1. Dalībnieks ir tiesīgs atrasties Festivāla teritorijā un uzsākt tirdzniecības zonas iekārtošanu,
ja ir veicis ar dalību saistīto rēķinu apmaksu pilnā apjomā.
4.2. Tirdzniecības zonas iekārtošana (montāža):
no 24.05.2022. plkst.1500
līdz 25.05.2022. plkst.1200
4.3. Autotransporta iebraukšana parka teritorijā tikai ar speciālām caurlaidēm atbilstoši Dalības
noteikumu 1.4. punktā minētās atbildīgās amatpersonas norādījumiem un saskaņotam
grafikam plānota:
no 24.05. plkst. 1500 līdz 25.05.2022. plkst.1200
26.05.2022. no plkst.09.00 līdz plkst.1100
27.05.2022. no plkst.09.00 līdz plkst.1100
28.05.2022. no plkst.09.00 līdz plkst.1100
29.05.2022. no plkst.09.00 līdz plkst.1100
4.4. Tirdzniecības vietas demontāža un izvešana tikai ar speciālām caurlaidēm atbilstoši par
tehnisko nodrošinājumu atbildīgās amatpersonas norādījumiem plānota:
29.05.2022.
plkst.2300–2400
30.05.2022.
plkst.0000–500
4.5. Tirdzniecības vietas iekārtošanas, demontāžas un izvešanas darbu veikšana ārpus norādītā
laika ir papildus pakalpojums un par tiem jānorēķinās atbilstoši Papildaprīkojuma
pieteikuma cenrādim.
4.6. Tirdzniecības vieta jāiekārto atbilstoši ar Rīkotāju saskaņotai tirdzniecības vietas plānojuma
shēmai.
4.7. Dalībnieks ir tiesīgs uzstādīt tirdzniecības vietas konstrukcijas patstāvīgi tikai gadījumā, ja
to veic atbilstoši sertificēts speciālists vai licencēta juridiskā persona, garantējot
konstrukciju drošību un izturību, kā arī atbilstību būvniecības un ugunsdrošības prasībām,
ievērojot nosacījumu, ka konstrukciju atbalsta elementi (materiālu stiprināšana,
atbalstīšana, atsaite vai citādāku sasaiste) neskar citu tirdzniecības zonu vai Rīkotāja
uzstādītas konstrukcijas.
4.8. Tirdzniecības vietas konstrukcijas būvēšanu augstāku par 3 (trīs) metriem vertikālā plaknē
ir tiesīga rakstiski atļaut tikai Rīkotāja pilnvarota amatpersona.
4.9. Dalībnieks ne mazāk kā 60 % (sešdesmit procentu) no tirdzniecības vietas platības
nodrošina apmeklētāju galdu un solu izvietošanai. Šā noteikuma neievērošanas gadījumā
Rīkotājam ir tiesības izvietot Dalībnieka tirdzniecības vietā papildus galdus un krēslus tādā
apjomā, lai tiktu ievērota noteiktā proporcija. Dalībnieks apmaksā šo papildaprīkojuma
izvietošanu pilnā apmērā saskaņā ar Papildaprīkojuma cenrādi.
4.10. Minimālais galdu un solu skaits tirdzniecības vietās:
- treileru tirdzniecības vieta – vismaz 4 stāvgaldi;

- 50 (piecdesmit) m2 - vismaz 6 (seši) galdi un 12 (divpadsmit) soli;
- 100 (viens simts) m2 - vismaz 12 (divpadsmit) galdi un 24 (divdesmit četri) soli;
- 200 (divi simti) m2 - vismaz 24 (divdesmit četri) galdi un 48 (četrdesmit astoņi) soli;
4.11. Dalībnieks kārto muitas jautājumus patstāvīgi un pilnībā atbild par visu muitas
jautājumu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.
5. Festivāla vispārējie drošības noteikumi
5.1. Dalībniekiem un apmeklētājiem Festivāla laikā jāievēro Latvijas Republikā spēkā
esošie normatīvie akti, kas saistīti ar publisku pasākumu organizēšanu, tirdzniecību
publisku pasākumu laikā un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.
5.2. Normatīvo aktu neievērošanas gadījumā pārkāpēji var tikt saukti pie administratīvās,
krimināltiesiskās vai civiltiesiskās atbildības.
5.3. Aizliegts Festivāla norises vietā un/vai laikā:
- ienesta alkoholiskos dzērienus;
- uzvesties vai rīkoties veidā, kas apdraud vai var apdraudēt citas personas;
- spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības, smēķēt tam neparedzētās
vietās;
- trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru;
- nepiedienīgi uzvesties, uzmākties ar ubagošanu;
- atrasties tādā alkohola vai citu psihotropo vielu izraisītā reibuma stāvoklī, kas aizskar
apkārtējo cilvēku cieņu un traucē to mieru;
- iebraukt vai novietot stāvēšanai ar transportlīdzekļus bez speciālas (Rīkotāja izdotas)
caurlaides (izņemot marķētu operatīvo transportu);
- braukt ar velosipēdu;
- Festivāla teritorijā ierasties ar mājdzīvniekiem;
- patvaļīgi izvietot privātsludinājumus, informatīvos materiālus, veikt mārketinga vai
aģitācijas pasākumus;
- bojāt vai pārvietot pasākuma norādes, informatīvās zīmes un cita veida aprīkojumu;
- nevērīgi apieties ar uguni un kurināt uguni tam neparedzētās vietās;
- bez rīkotāja atļaujas nodarboties ar tirdzniecību un citu komercdarbību;
- atstāt savus bērnus un mantas bez uzraudzības;
- tirgot alkoholiskos dzērienus, kuru maksimāli pieļaujamais absolūtā spirta daudzums
pārsniedz 14 tilpumprocentus;
- tirgot alkohola dzērienus pudelēs (iepakojumā), izņemot, ja tie ražoti no savā
īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā
augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Ja
alkoholiskie dzērieni šī punkta kārtībā tiek piedāvāti mazumtirdzniecībai pudelēs
(iepakojumā), to tirdzniecība ir atļauta tikai Alkoholisko dzērienu aprites likumā
noteiktā kārtībā;
- tirgot dzērienus stikla traukos, izņemot slēgtā teritorijā, par kuras ierīkošanu ir
atbildīgs pats Dalībnieks, ar nosacījumu, ka Dalībnieks nodrošina stikla trauku
neiznešanu no šīs slēgtās teritorijas.
5.4. Visas personas, kuras atrodas Festivāla teritorijā, drošības un sabiedriskās kārtības
jautājumos pakļaujas par sabiedrisko kārtību un drošību noteiktās atbildīgās personas
prasībām un norādījumiem.
5.5. Festivāla Rīkotājam ir tiesības izraidīt no Festivāla teritorijas personas, kuras neievēro
vispārējos drošības un sabiedriskās kārtības noteikumus.

6. Papildpakalpojumi
6.1. Dalībnieks, izdarot atzīmes Pieteikumā, var izmantot Rīkotāja piedāvātos pakalpojumus:

tirdzniecības vietai nepieciešamajiem papildpakalpojumiem (inventārs,
elektrības pieslēgums utt.);
6.1.2. civiltiesiskās atbildības kopējās apdrošināšanas polises iegādei;
6.1.3. tehniskās zonas nomai,
6.2. Dalībnieks, lai nodrošinātu zālāja aizsargseguma ieklāšanu, ir tiesīgs:
6.2.1 Izmantot Rīkotāja papildpakalpojuma piedāvājumu;
6.2.2 Iesniegt Rīkotājam aizsargseguma piegādātāja izsniegtu apliecinājumu par
uzstādīšanas laiku un apjomu.
6.3. Ja Dalībniekam ir spēkā esoša atbilstoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, polises
kopija jāiesniedz Rīkotājam.
6.4. Rīkotājs apņemas nodrošināt Papildpakalpojumus, kurus Dalībnieks pieteicis līdz
10.04.2022.
6.1.1.

7. Norēķinu kārtība
7.1. Dalības maksa un maksa par Papildpakalpojumu pilnā apmērā jāapmaksā ne vēlāk kā līdz
01.05.2022., pārskaitot uz Rīkotāja norādīto bankas kontu.
7.2. Maksājumi veicami 10 dienu laikā pēc rēķina izrakstīšanas, nepārkāpjot punktā 7.1.
noteikto termiņu.
7.3. Visi norēķini tiek veikti EIRO valūtā.
7.4. Norēķinoties ar pārskaitījumu, Dalībnieks sedz visas izmaksas, kas saistītas ar naudas
ieskaitīšanu Rīkotāja kontā.
7.5. Par pakalpojumiem Dalībnieks norēķinās atbilstoši Dalības noteikumiem un
Papildaprīkojuma Cenrādim.
7.6. Ja norēķini pilnā apmērā netiek veikti līdz 01.05.2022., maksājumam tiek piemērots
līgumsods 1% apmērā no nenomaksātās summas par katru kavējuma dienu.
7.7. Papildpakalpojuma, kurš pieteikts no 11.04.2022. un līdz 01.05.2022., maksai tiek
piemērots 25% uzcenojums un tā apmaksas termiņu nosaka Rīkotājs.
7.8. Papildpakalpojumam, kurš pieteikts pēc 02.05.2022., maksai tiek piemērots 50%
uzcenojums un tā apmaksas termiņš ir Rīkotāja noteiktā kārtībā.
7.9. Faktūrrēķini par norēķiniem avansā tiek anulēti, ja tie netiek pilnībā apmaksāti rēķinā
norādītajā termiņā.
7.10. Ja maksājumu termiņa pārkāpums no Dalībnieka puses pārsniedz desmit dienas vai
Dalībnieks vismaz 24 stundas pirms Festivāla atklāšanas nav pieteicies Rīkotājam,
Rīkotājam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt līgumu, neatlīdzinot Dalībnieka zaudējumus un
izmantojot pieteikto vai rezervēto tirdzniecības zonu pēc saviem ieskatiem, un ieturot visus
maksājumus, ko Dalībnieks līdz šim jau veicis kā līgumsodu.
8. Rīkotāja tiesības un pienākumi
8.1. Nolūkā uzlabot kopējo Festivāla norisi, Rīkotājs ir tiesīgs mainīt teritorijas plānojumu pēc
saviem ieskatiem, kā arī mainīt Dalībnieka atrašanās vietu. Iespēju robežās ņem vērā
Dalībnieka vēlmes.
8.2. Rīkotājs ir tiesīgs vienpersoniski atteikt Dalībniekam dalību Festivālā, ja tā piedāvājums,
pēc Rīkotāja uzskatiem, neatbilst Festivāla tematikai un pamatmērķiem, ja Dalībnieks
piedāvā nekvalitatīvu preci, vai maldina pakalpojuma saņēmēju. Šajos gadījumos Rīkotājs
piecu darba dienu laikā pēc Festivāla norises atmaksā Dalībniekam 50 (piecdesmit) % no
Dalībnieka samaksātās Dalības maksas.
8.3. Rīkotājs ir tiesīgs izolēt Dalībnieka tirdzniecības zonu, tajā skaitā, atslēdzot elektroenerģijas
padevi vai papildpakalpojumu sniegšanu, vai atteikt dalību Festivālā līdz Dalībnieka
izdarīto, Latvijas Republikas normatīvos aktos noteikto vai Dalības noteikumos minēto
pārkāpumu novēršanai, seku likvidēšanai un attiecīgo tiesisko pienākumu izpildei. Rīkotājs
neatlīdzina šajā sakarā Dalībniekam vai trešajām personām radītos zaudējumus.
Elektroenerģijas pieslēguma atjaunošana ir maksas pakalpojums.

8.4. Rīkotājs ir tiesīgs jebkurā laikā kontrolēt šo Dalības noteikumu ievērošanu, kā arī pieprasīt
veikt norēķinus noteiktajā apmērā un termiņos.
8.5. Rīkotājs ir tiesīgs piešķirt atlaides Dalības maksai Dalībniekiem, kas nomā lielas platības
tirdzniecības zonas.
8.6. Rīkotājs ir tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Dalībnieka vainas dēļ.
8.7. Rīkotājs ir tiesīgs aizliegt visa veida reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu gadījumos, ja
to saturs ir pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Festivāla tematiku vai
var kaitēt Rīkotājam vai Festivāla apmeklētājiem.
8.8. Rīkotājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā grozīt Dalības maksas un/vai Papildaprīkojuma maksas
kopējo apmēru atbilstoši izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
8.9. Rīkotājs festivāla darba laikā nodrošina elektriskās strāvas pieslēgumu atbilstoši
pieprasītajam un apmaksātajam apjomam. Pieejamais elektroenerģijas apjoma solis 1 Kw.
Elektriskās strāvas pieslēgums nakts periodā (ārpus festivāla darba laika) netiek
nodrošināts. Dalībnieks tiesīgs pieteikt papildpakalpojumu elektriskās strāvas pieslēguma
nodrošināšanai nakts periodā.
8.10. Rīkotājs nodrošina Festivāla norises vietas teritorijas fizisku apsardzi Festivāla norises
slēgtajā periodā. Rīkotājs uzņemas atbildību tikai par to lietu un eksponātu saglabāšanu,
ievērojot to dabiskās īpašības, kuri Rīkotājam nodoti ar atsevišķu pieņemšanas – nodošanas
aktu.
8.11. Rīkotājs nodrošina vispārējo kārtību Festivālā, tomēr neuzņemas atbildību par
nepārvaramas varas apstākļu, Dalībnieku vai apmeklētāju vainas dēļ radītiem zaudējumiem.
8.12. Rīkotājs negarantē Dalībnieka pamatinformācijas ievietošanu Festivāla Alus avīzes
speciālizdevumā un/vai citos mārketinga izdevumos un reklāmas aktivitātēs, ja Dalībnieks
to nav iesniedzis pienācīgā kārtā un termiņos.
8.13. Rīkotājs ir tiesīgs vienpusēji izvietot/ mainīt/dzēst informāciju par Dalībnieku Festivāla
mājas lapā www.latviabeerfest.lv un sociālajos tīklos.
8.14. Rīkotājs negarantē Dalībnieka izvēlētā Papildaprīkojuma piegādi, ja Papildaprīkojuma
pieteikums iesniegts pēc 10.04.2022.
9. Dalībnieka tiesības un pienākumi
9.1. Dalībnieks ir tiesīgs izmantot nomāto tirdzniecības vietu savām vajadzībām tikai atbilstoši
Pieteikumā norādītajai zonas kategorijai un pieteiktajam preču sortimentam. Dalībnieks
Festivālā bez speciālas saskaņošanas ar Rīkotāju drīkst tirgot tikai Pieteikumā norādītā
zīmola un/vai veida produktus.
9.2. Vienā tirdzniecības zonas vietā ir tiesīgs atrasties un veikt tirdzniecību tikai viens
(Pieteikumā norādītais) Dalībnieks. Dalībnieks nav tiesīgs piesaistīt koeksponentu un/ vai
nodot apakšnomā tirdzniecības zonu vai kādu tās daļu bez Rīkotāja rakstveida piekrišanas.
9.3. Dalībnieks līdz 15.04.2022. jāiesniedz Rīkotājam tirdzniecības zonas plānu, kurā norādīts
iekārtu/aprīkojuma izvietojums, elektriskās strāvas pieslēguma vietas, nepieciešamais
elektroenerģijas pieslēguma laiks un patēriņa apjoms, kā arī pasūtītā Papildaprīkojuma
izvietojuma plāns un rakstiski saskaņo nepieciešamos tehniskos risinājumus ar Dalības
noteikumu 1.4.punktā minēto atbildīgo amatpersonu.
9.4. Dalībnieks nodrošina parka apstādījumus aizsargājoša seguma ieklāšanu atbilstoši ar
tirdzniecības zonas plānam.
9.5. Dalībnieks ir tiesīgs atsaukt Pieteikumu, par to rakstiski informējot Rīkotāju ne vēlāk kā
01.05.2022. Par Dalībnieka atsaukumu tiek uzskatīta arī Dalībnieka nepiedalīšanās
Festivālā.
9.6. Dalībnieks līdz 15.05.2022 Rīkotājam elektroniski iesniedz nepieciešamo informāciju
darbinieku identifikācijas karšu un iebraukšanas karšu izgatavošanai.
9.7. Katrs Dalībnieks bez maksas saņem vienu Dalībnieka transporta karti un tirdzniecības
zonai paredzēto Dalībnieka darbinieku personalizētās kartes:
 > 50 (piecdesmit) m2 – 4 darbinieku personalizētās kartes;
 50 (piecdesmit) m2 – 8 darbinieku personalizētās kartes;

 100 (viens simts) m2 - 10 darbinieku personalizētās kartes
 200 (divi simti) m2 - 20 darbinieku personalizētās kartes ;
 500 (pieci simti) m2 - 40 darbinieku personalizētās kartes
9.8. Festivāla laikā Dalībnieka personāls lieto personalizētās dalībnieku kartes, kurās iekļauta
informācija par Dalībnieku (nosaukums, darbinieka vārds, uzvārds un fotogrāfija). Ja tiek
izsniegta dalībnieka karte bez fotogrāfijas, ieejot teritorijā jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments. Dalībnieka karti aizliegts nodot citām personām.
9.9. Dalībnieks, ne mazāk kā 3 (trīs) dienas pirms Festivāla Rīkotāja birojā – Mazā Pils ielā 5,
Rīgā, LV-1050, saņem Dalībnieka darbinieku identifikācijas kartes un iebraukšanas karti.
9.10. Dalībnieks ir tiesīgs Festivāla laikā veidot savu akustisko programmu/reklāmu tikai
Rīkotāja noteiktās tirdzniecības vietās un pēc rakstiski saskaņota programmas norises
grafika, turklāt tā nedrīkst traucēt citu Dalībnieku interesēm un pārsniegt 80 dB uz
tirdzniecības zonas perimetra līnijas, bet pārējā akustiskā reklāma (tajā skaitā arī iekārtu
skaņa) nedrīkst pārsniegt 40 dB.
9.11. Dalībnieks ir tiesīgs piedalīties Festivāla atklāšanas pasākumā, to iepriekš saskaņojot ar
Rīkotāju.
9.12. Dalībniekam ir tiesības piedalīties kultūras un izklaides programmas balvu fonda
veidošanā.
9.13. Dalībnieks ir tiesīgs līdz 15.04.2022. iesniegt Rīkotājam informāciju par sevi un savu
produkciju ievietošanai oficiālajā Festivāla mājaslapā, Alus avīzes speciālizdevumā un/vai
citos mārketinga izdevumos un reklāmas aktivitātēs. Dalībnieks ir atbildīgs iesniegtās un
izvietotās informācijas saturu un atbilstību normatīvo aktu prasībām.
9.14. Dalībnieks ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas tam radušies Rīkotāja rupjas
neuzmanības vai ļaunprātības dēļ.
9.15. Dalībnieks nodrošina un atbild, lai tirdzniecības vietā tiktu ievērotas ugunsdrošības
prasības, ja būvējot/iekārtojot/lietojot tirdzniecības vietu tiek izmantotas iekārtas ar atklātu
uguni.
9.16. Dalībnieks ir atbildīgs par nepieciešamās elektroenerģijas apjoma pieteikšanu un
elektrodrošības noteikumu ievērošanu. Rīkotājs neatlīdzina Dalībnieka zaudējumus.
9.17. Dalībnieks nav tiesīgs:
 Ierīkot vai demontēt tirdzniecības zonu ārpus norādītā montāžas/demontāžas laika,
izvest no Pasākuma teritorijas materiālus, iekārtas vai produkciju;
 Festivāla norises laikā, tirdzniecības zonas iekārtošanas, demontāžas vai izvešanas
darbu laikā izvietot jebkādus priekšmetus vai tā daļas ārpus nomātās tirdzniecības
zonas;
 Lietot alternatīvās elektroenerģijas ražošanas iekārtas, patvaļīgi pieslēgties
elektrotīklam, pārsniegt tirdzniecības zonas plānā norādītās elektroenerģijas jaudas
patēriņu, lietot iekārtas, kas neatbilst drošības prasībām;
 Veikt tirdzniecības zonas materiālu sasaisti ar blakus esošo objektu konstrukcijām;
 Bez saskaņojuma ierīkot tirdzniecības zonas konstrukciju, kuras augstums vertikālā
plaknē pārsniedz 3,00 m vai pārsniegt Rīkotāja noteikto tirdzniecības zonas platību;
 Pārsniegt tirdzniecības vietas proporciju apmeklētāju galdu un solu izvietošanai;
 Nenodrošināt zālāja aizsargsegumu tirdzniecības vietai;
 Neievērot Rīkotāja noteikto tirdzniecības vietas plānojuma shēmu;
 Bojāt Tirdzniecības vietu un iznomāto aprīkojumu;
 Veikt reklāmas materiālu un preču paraugu izplatīšanu ārpus nomātās tirdzniecības
zonas bez Rīkotāja rakstveida piekrišanas
 Neievērot Rīkotāja norādījumus par tehniskajām vajadzībām paredzēto tīrā ūdens
ņemšanas un netīrā izliešanas vietu.
9.18. Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par izmaksām, kas Rīkotājam radušās sakarā ar Dalības
noteikumu neievērošanu.
9.19. Dalībniekam ir pienākums savlaicīgi veikt visus ar Festivāla norisi saistītos
maksājumus.

9.20. Piedaloties Rīkotāja organizētā akcijā “Iepazīsti alus garšu”, Dalībnieks visā Festivāla
darbības laikā apņemas nodrošināt alus tirdzniecību, apmeklētājiem, kuri lieto speciālo
Latviabeerfest degustācijas proves kausu ar tilpumu 0,2 l, par speciālu cenu. Dalībnieka
dalību akcijā apliecina informatīvā materiāla izvietošana.
10. Atbildība
Ja Dalībnieks atsauc Pieteikumu:
 līdz 21.04.2022., tad Dalībnieks par labu Rīkotājam maksā līgumsodu 50% apmērā
no Dalības maksas;
 no 22.04.2022. līdz 10.05.2022., tad Dalībnieks par labu Rīkotājam maksā
līgumsodu 70 (septiņdesmit) % apmērā no Dalības maksas;
 pēc 10.05.2022., tad Dalībnieks maksā par labu Rīkotājam līgumsodu 100% no
Dalības maksas un visas Papildaprīkojuma nomas maksas apmēra;
Pieteikuma atsaukuma gadījumā Rīkotājam ir tiesības izmantot pieteikto vai rezervēto
tirdzniecības zonu pēc saviem ieskatiem.
10.2. Pieteikuma atsaukšanas gadījumā Rīkotājs atgriež Dalībniekam pienākošos
maksājumus viena mēneša laikā no pēdējās Festivāla norises dienas, iepriekš vienpersoniski
veicot ieskaitu par maksājumiem, kas paredzēti Dalības noteikumos.
10.3. Par katru Dalības noteikumu pārkāpumu Dalībniekam var piemērot līgumsodu 150
EUR (viens simts piecdesmit eiro) apmērā. Dalībniekam ir pienākums kompensēt
pārkāpuma rezultātā radušos kaitējumu, kā arī nekavējoties novērst radušās sekas un
atjaunot lietas to sākotnējā stāvoklī.
10.4. Līdz noteikumu pārkāpuma radīto seku novēršanai, nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai
un noteiktā līgumsoda nomaksai, Rīkotājs ir tiesīgs izolēt Dalībnieku, liedzot tam dalību
Festivālā, tajā skaitā atslēdzot elektroenerģija padevi.
10.5. Dalībnieks ir atbildīgs par tam nodotās tirdzniecības vietas saglabāšanu tādā stāvoklī,
kādā tā nodota dalībniekam pirms pasākuma, tajā skaitā, Dalībnieks ir atbildīgs par zālāja,
augu un koku stādījumu saglabāšanu. Ja Dalībnieks Rīkotājam nodod tirdzniecības zonu ar
bojātu zālāja segumu, tas kompensē Rīkotājam zālāja atjaunošanas maksu EUR 36,00 m2..
Jebkura cita apstādījumu bojājumu rezultātā radīto zaudējumu apmēru novērtē parka
apsaimniekotājs.
10.1.

11. Citi noteikumi
11.1. Alus, kvasa un iesala dzērienu biedrības „Alus brālība” biedriem, uzrādot derīgu biedra
lojalitātes karti un personu apliecinošu dokumentu, ieeja Festivālā ir bez maksas.
11.2. Dalības noteikumi ir Pieteikuma neatņemama sastāvdaļa un stājas spēkā brīdī, kad
abpusēji ir parakstīts Pieteikums, un darbojas līdz pušu savstarpējo saistību pilnīgai
izpildei.
11.3. Šo noteikumu oriģināls sastādīts latviešu valodā un glabājas pie Rīkotāja. No 2022.gada
1.februāra tie ir publiski pieejami http://latviabeerfest.lv/lv/daliba-festivala/. Dalībnieks var
pieprasīt Dalības noteikumu apliecinātu kopiju.
11.4.
Jebkuri grozījumi Dalības noteikumos, Pieteikumā, visos pielikumos un saistītajos
dokumentos stāsies spēkā tikai tad, kad tiks noformēti rakstiski.
11.5. Visi strīdi, kuri rodas šo noteikumu, Pieteikuma vai pielikumu sakarā un kurus Rīkotājs
ar Dalībnieku nevar atrisināt savstarpējās sarunās, tiks nodoti izskatīšanai Latvijas
Republikas tiesu iestādēs pēc piekritības, izskatot lietu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.

