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„Piekļuves noteikumi
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku pasākumu teritorijām”
I. Vispārīgie noteikumi
1.

Noteikumi nosaka kārtību piekļuvei XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku pasākumu teritorijām, izmantojot aproču un caurlaižu sistēmu.
II. Noteikumos lietotie termini

Aproce – attiecīgi marķēta papīra vai auduma aproce, kas dod tās turētājam tiesības
iekļūt ierobežotajās Svētku norises vietās.
3. Auto caurlaide – apstiprināta caurlaide automašīnas iekļuvei Pasākuma norises teritorijā,
vai automašīnas novietošanai noteiktā vietā Pasākuma teritorijā vai pie tās.
4. Darbinieks – Piegādātāja nolīgts personāls vai kontrolēts izpildītājs – fiziska persona,
kas nodrošina darbus Pasākuma norises teritorijā.
5. Kārtības uzturētāji – Valsts policija vai pašvaldības policija, kā arī juridiskā persona,
kurai izsniegta licence apsardzes darbības veikšanai, un ar kuru Rīkotājs ir noslēdzis
līgumu par sabiedriskās kārtības un drošības, kā arī ugunsdrošības prasību izpildi
Pasākuma laikā, vai Rīkotāja norīkotas personas, kas Pasākuma laikā gādā par
sabiedriskās kārtības, drošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu.
6. Pasākuma norises teritorija – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta, kura par maksu vai
bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, un kurā Rīkotājs organizē
Pasākumu.
7. Pasākums – Rīkotāja plānots un organizēts Svētku norisē ietilpstošs pasākums neatkarīgi
no norises vietas īpašuma piederības.
8. Piegādātajs – Pasākuma organizācijā iesaistīta juridiska vai fiziska persona, kas Rīkotāja
uzdevumā vai sadarbībā ar to veic noteiktas darbības (piegādātājs, realizētājs,
apakšuzņēmējs, darbinieks, sadarbības partneris vai arī iepriekš minēto Piegādātāju līgts
izpildītājs)
9. Rīkotājs – Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģistrācijas Nr. 90000049726, juridiskā
adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1365, e-pasta adrese: pasts@lnkc.gov.lv, tālr. Nr. +371
67228985
10. Svētki – XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kas norisināsies Rīgā no
2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam.
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II. Aproces
11. Pasākuma norises vietā Piegādātāja Darbiniekam ir jābūt derīgai Aprocei, kas izsniegta
atbilstoši Rīkotāja apstiprinātam Aproču sarakstam.
12. Rīkotājs izsniedz Aproci pirms pirmās iekļūšanas Pasākuma teritorijā. Par Aproces
saņemšanu Darbinieks parakstās Aproču sarakstā. Parakstoties Aproču sarakstā,
Darbinieks apliecina, ka ir iepazinies ar visiem Svētku noteikumiem.
13. Piegādātājs sagatavo un līdz 2018.gada 10.jūnijam iesniedz Rīkotājam Darbinieku
sarakstus saskaņā ar Rīkotāja apstiprinātu formu, norādot tajā katra Darbinieka funkcijas.
Iesniedzot sarakstus, Piegādātājs apliecina, ka viņam ir tiesisks pamats savos iesniegtajos
sarakstos norādīt Darbiniekus, un, ka šie Darbinieki ir iesaistīti Pasākuma realizācijā.
14. Piegādātājs Darbinieku sarakstā norāda visus savus un savu Piegādātāju darbiniekus.
Piegādātājs uzņemas pilnu atbildību par savos sarakstos norādītajiem Darbiniekiem.
15. Piegādātāja pienākums ir iepazīstināt savus Darbiniekus ar visiem Svētku noteikumiem un
nodrošināt to ievērošanu. Piegādātājs ir atbildīgs par visām instruktāžām, kādas veicamas
Darbiniekiem.
16. Katra Pasākumu teritorija ir sadalīta trīs zonās:
16.1. Aizskatuves teritorija/dalībnieki (Aproču saņēmēji - solisti, programmas rīkotāji,
darba grupa, tehniskais personāls, programmas Darbinieki);
16.2. Pasākuma publiskā teritorija / skatītāji (Aproču saņēmēji – aktivizāciju un
tirdzniecības zonas darbinieki, teritorijas servisu nodrošinātāji, skatītāju teritorijas
Darbinieki);
16.3. Skatītāju zona / skatītāji (Aproču saņēmēji – tie kam, nepieciešams atrasties
skatītāju zonā. (Skatītāju zona var tikt Aproču režīmā pievienota aizskatuves vai
pasākuma publiskajai teritorijai).
17. Darbiniekam ir pienākums rūpēties par Aproci un to uzrādīt Kārtības uzturētājiem pēc
pirmā pieprasījuma.
18. Aproci aizliegts bojāt un nodot citai personai.
19. Ja Aproce ir nejauši bojāta, Darbinieks apmaina Aproci pret jaunu Aproci tuvākajā
Informācijas centrā, aizpildot veidlapu „Iesniegums par aproces maiņu”.
20. Rīkotājam ir tiesības atteikt Aproces izsniegšanu, nepaskaidrojot iemeslus.
21. Aproce ir Rīkotāja īpašums. Šo noteikumu vai citu Svētku norisi reglamentējošo
noteikumu neievērošanas gadījumā Rīkotājs patur tiesības konfiscēt Aproci.
III. Auto caurlaide
22. Ikvienam transporta līdzeklim, kas iebrauc Pasākuma norises teritorijā un / vai tiek
novietots Pasākuma norises teritorijā vai auto stāvvietās pie Pasākuma teritorijas,
nepieciešama Svētku Auto caurlaide atbilstoši Auto caurlaižu sarakstam.
23. Rīkotājs izsniedz Auto caurlaidi pirms pirmās iekļūšanas Pasākuma norises teritorijā vai
automašīnas novietošanas stāvvietās Pasākuma norises teritorijā vai auto stāvvietās pie
Pasākuma teritorijām. Par Auto caurlaides saņemšanu Darbinieks parakstās Auto
caurlaižu sarakstā.
24. Saskaņā ar Rīkotāja apstiprinātu formu Piegādātājs sagatavo un iesniedz Rīkotājam
automašīnu, kam nepieciešama piekļuve Pasākuma norises teritorijai, sarakstu līdz 2018.
gada 10. jūnijam. Iesniedzot šo sarakstu, Piegādātājs apliecina, ka viņam ir tiesisks
pamats savos norādīt visas savos sarakstos iekļautās auto transporta vienības.
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25. Piegādātājs sarakstā pie katras auto transporta vienības norāda atbildīgo Darbinieku, kas
būs attiecīgās automašīnas šoferis. Ja šādi šoferi vairāki, Piegādātājs norāda
kontaktpersonu, kas būs pieejama visā Pasākuma laikā un varēs koordinēt automašīnas
kustību.
26. Piegādātājs uzņemas pilnu atbildību par savā sarakstā iesniegtajām auto transporta
vienībām.
27. Katrai Pasākuma teritorijai ir vairākas iebraukšanas laika grupas:
27.1. Pasākuma uzbūve (Pasākuma norises teritorijas iekārtošana pirms mēģinājumu
sākuma);
27.2. Pasākuma mēģinājumu process;
27.3. Pasākuma koncerts / koncerti;
27.4. Pasākuma nobūve (Pasākuma norises teritorijas demontāža pēc pēdējā koncerta
beigām);
27.5. vienreizēja iebraukšana (nosaka Rīkotājs).
28. Katrai Pasākuma teritorijai ir vairākas autotransporta novietošanas grupas:
28.1. Iebraukšana (darbu veikšanai, bez automašīnas novietošanas iespējām);
28.2. Automašīnas novietošana Pasākuma norises teritorijā noteiktā vietā;
28.3. Automašīnas novietošana pie Pasākuma norises teritorijas noteiktā vietā;
28.4. Speciālā transporta novietošana nestandarta vietās Pasākuma norises teritorijā vai
pie tās (Dienesti, TV, radio tehnika utml.).
29. Darbiniekam ir pienākums rūpēties par Auto caurlaidi un to uzrādīt Kārtības uzturētājiem
pēc pirmā pieprasījuma.
30. Auto caurlaidi aizliegts bojāt, kopēt, viltot un/vai nodot citai personai.
31. Ja Auto caurlaide ir nejauši bojāta, Darbinieks apmaina Auto caurlaidi pret jaunu tuvākajā
Informācijas centrā, aizpildot veidlapu „Iesniegums par Auto caurlaides maiņu”.
32. Pa Pasākuma norises teritoriju atļauts pārvietoties ar ātrumu ne vairāk kā 20 km / h.
33. Pasākuma norises teritorijā aizliegts lietot skaņu signālus, sirēnas u.c. skaņas iekārtas.
34. Auto caurlaides lietotājam ir saistoši noteikumi, kas norādīti uz Auto caurlaides.
35. Rīkotājam ir tiesības atteikt Auto caurlaides izsniegšanu, nepaskaidrojot iemeslus.
36. Auto caurlaide ir Rīkotāja īpašums. Šo noteikumu vai citu Svētku norisi reglamentējošo
aktu neievērošanas gadījumā un / vai gadījumos, kad autotransporta līdzeklis ir novietots
nesaskaņotā vietā, Rīkotājs patur tiesības konfiscēt Auto caurlaidi un aizliegt
autotransporta vienībai pieeju Pasākuma norises teritorijai.
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