
PIETEIKŠANĀS UN 
DALĪBAS NOSACĪJUMI 

POSITIVUS FESTIVĀLS 2019



PIETEIKŠANĀS NOrISE

· Pieteikumi tiek pieņemti 
līdz 15.05.2019.

· Dalībnieku atlase 
un izziņošana līdz 
25.05.2019.

· Līgumu slēgšana 
līdz 14.06.2019.

POSITIVUS FESTIVĀLA NOrISES 
LAIKS: 2019. gADA 26. – 27. JūLIJS

Smuko lietu tirdziņa darbības 
laiks: no 26. jūlija plkst. 12:00 
līdz 28. jūlija plkst. 2:00

DALĪBNIEKI

Pieteikties var ikviens 
mākslinieks, dizainers 
un uzņēmējs, kurš pats 
rada oriģinālus apģērbus, 
apavus, aksesuārus un 
citas smukumlietas.



PIETEIKŠANĀS 
NOTEIKUMI

Pieteikuma iesniegšanai nepieciešams 
aizpildīt anketu, atbildot uz visiem 
tajā norādītajiem jautājumiem.

Konkursā piedalās tikai 
tie pieteikumi, kas ir 
aizpildīti un iesniegti 
līdz noteiktajam 
laikam – 15.05.2019.

Iesniedzot pieteikumu, 
dalībnieki apliecina, 
ka izvēles gadījumā 
tie piekrīt un pilnībā 
apņemas izpildīt visus 
dalības noteikumus.



ATLASES 
KrITērIJI

Dalībniekam ir jābūt smukumlietas 
ražotājam, proti, dalībnieks 
ir smukumlietas idejas autors 
un tās realizētājs. 

Izvērtējot pieteikumus, 
organizators ņems vērā 
smukumlietu orģinalitāti, 
piemērotību festivāla 
videi un noskaņai.

Tiks novērtēta dalība 
iepriekšējos festivālos. 



DArBINIEKU APrOCES – 
vienas aproces cena 
57,85 EUR un 21% PVN, 
kopā 70,00 EUR par katru 
darbinieku. Darbinieku 
aproču skaits tiek noteikts 
pēc dalībnieka izvēlētās 
vietas lieluma, attiecīgi:

· ja viena vieta – 
maksimālais aproču 
skaits – 3,

· ja divas vietas – 
maksimālais aproču 
skaits – 5,

· ja trīs vietas – maksimālais 
aproču skaits – 7.

ELEKTrĪBAS 
PIESLēgUMA MAKSA – 
40 EUR un 21% PVN  
(kopā 48,40 EUR) 
par 1 kW uz abām 
festivāla dienām.

Smuko lietu tirdziņš tiks 
iekārtots teritorijā starp 
galveno festivāla skatuvi 
un otro lielo skatuvi. 
Katram dalībniekam 
tiks iezīmēta vieta, 
balsoties uz pieteikumā 
norādīto apjomu.

DALĪBNIEKU 
LĪDzDALĪBAS 
IzMAKSAS: 
Smukumlietu tirdziņā 
pieejamā vieta ir 3x3 m. 
Katrs dalībnieks var 
noteikt nepieciešamo 
vietu skaitu:

· viena vieta – 
25.00 EUR + PVN

· divas vietas – 
60.00 EUR + PVN

· trīs vietas – 
120.00 EUR + PVN



· Darbinieku aproces virs maksimāli noteiktā 
aproču skaita, iespējams iegādāties par cenu, 
kas vienāda ar festivāla apmeklētāju biļetes cenu 
tirdzniecībā un pievienotās vērtības nodokli.

· Dalībnieki apņemas ievērot festivāla darbības laikus – 
no 26. jūlija plkst. 12:00 līdz 28. jūlija plkst. 2:00.

· Dalībnieks apņemas neizvietot trešo 
personu uzņēmumu atpazīšanas zīmes 
(logotipus) savā tirdzniecības vietā. 

· Dalībnieks nedrīkst izmantot festivāla 
logo vai nosaukumu.

· Ja plānots aktivitātes atspoguļot foto/video 
formātā, izmantojot profesionālo tehniku, tas 
jāsaskaņo ar festivāla organizatoriem.

· Par mantu un dalībnieku drošību atbild paši tirgotāji.

· Dalībniekiem festivāla teritorijā ir jāievēro 
organizatoru noteiktie ierašanās un darbības laiki.



CrAFTS@POSITIVUSFESTIVAL.COM 

hTTPS://www.POSITIVUSFESTIVAL.COM/LV/TIrDzINS/ 


