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XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku kārtības noteikumi
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I Noteikumos lietotie termini
Svētki – XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki, kas notiks Rīgā no
2018.gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam.
Centrs – Latvijas Nacionālais kultūras centrs, reģistrācijas Nr. 90000049726, juridiskā
adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1365, e-pasta adrese: pasts@lnkc.gov.lv,
tālr. +371 67228985.
Rīkotājs – Centrs jeb jebkura fiziska vai juridiska persona, kuru Centrs ir deleģējis
plānot un organizēt publisku pasākumu, un kurai ir saistoši Latvijas Republikas spēkā
esošie normatīvie akti, kā arī Centra izdotie iekšējie normatīvie akti.
Pasākums – Rīkotāja plānots un organizēts Svētku norisē ietilpstošs pasākums
neatkarīgi no norises vietas īpašuma piederības.
Pasākuma norises teritorija – šo noteikumu izpratnē jebkura vieta, kura par maksu vai
bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai vai juridiskai personai un kurā Pasākumu
organizē Rīkotājs.
Kārtības uzturētāji – Valsts policija vai pašvaldības policija, kā arī juridiska 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.
Biļete – papīra formas biļete vai ielūgums, elektroniskā biļete, kas dod tās turētājam
tiesības apmeklēt Pasākumu.
Dalībnieks – Svētku dalībnieks (turpmāk - Dalībnieks) ir fiziska persona, kura ir
mākslinieciskā kolektīva Latvijā vai ārvalstīs (diaspora) (kora, tautas deju kolektīva,
folkloras, tautas mūzikas kopas (kolektīva), pūtēju un simfoniskā orķestra, koklētāju
ansambļa, mazākumtautību kolektīva, diasporas kolektīva, vokālā ansambļa, lietišķās
mākslas studijas vai amatierteātra) (turpmāk - Kolektīvs) dalībnieks.
Dalībnieka karte – Svētku dalībnieka identifikācijas karte – dokuments, kam ir noteiktas
funkcijas Svētku norises laikā no 2018.gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam.
Aproce – attiecīgi marķēta papīra vai auduma aproce, kas dod tās turētājam tiesības
iekļūt ierobežotajās Svētku norises vietās.
Biļešu tirgotājs – publiskā iepirkuma procedūrā izvēlēts komersants, kas ir tiesīgs pārdot
Biļetes uz Pasākumu: SIA "Biļešu Paradīze", reģistrācijas Nr. 40003394937, juridiskā
adrese Ropažu iela 49-25, Rīga, LV-1006.
Apmeklētājs – jebkura persona, kas vēlas apmeklēt Pasākumu vai apmeklē Pasākumu.
Noteikumi – šie noteikumi.
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II Vispārīgie noteikumi
Noteikumu mērķis ir nodrošināt Rīkotāja organizēto Svētku Pasākumu netraucētu un
drošu norisi.
Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības
likuma un Dziesmu un deju svētku likuma prasībām.
Iegādājoties Biļetes un/vai, ienākot vai, mēģinot ienākt Pasākuma norises teritorijā, tiek
pieņemts, ka Apmeklētājs ir iepazinies un apņemas ievērot šos Noteikumus, kā arī
Latvijas Republikas normatīvos aktus.
Šie Noteikumi, ciktāl attiecināmi, attiecas arī uz Svētku dalībniekiem ar atbilstošu
Dalībnieku karti un personām, kurām piešķirtas Aproces.
Pasākuma norises teritorijā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja
rakstiska saskaņojuma ar Rīkotāju.
III Audiovizuālā fiksēšana un tiesību nodošana
Apmeklētājs piekrīt, ka Apmeklētājs un Svētku norise tiek fiksēta audio, audiovizuālā
un vizuālās mākslas darba (fotogrāfijas) veidā (viss kopā turpmāk- Fiksācija), kā arī
piekrīt Fiksācijas rezultātā radīto darbu izmantošanai komerciāliem vai nekomerciāliem
mērķiem, tai skaitā: publiskot, publicēt, izplatīt, raidīt, retranslēt, padarīt darbu pieejamu
sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā
vietā un individuāli izraudzītā laikā, nomāt, īrēt un publiski patapināt darbu, tieši vai
netieši, īslaicīgi vai pastāvīgi reproducēt darbu.
Rīkotājs ir tiesīgs Fiksāciju izmantot jebkādā veidā kopumā vai pa daļām, atļaut vai
aizliegt tās izmantošanu ar vai bez atlīdzības, saņemt atlīdzību par izmantošanu. Šī
Apmeklētāja dotā piekrišana ir spēkā visās pasaules valstīs bez laika ierobežojuma.
Apmeklētājs piekrīt, ka Rīkotājs izmantos šīs tiesības brīvi pēc saviem ieskatiem, tajā
skaitā ir tiesīgs nodot tās tālāk trešajām personām.
Apmeklētājs var atsaukt šajā Noteikumu sadaļā sniegto piekrišanu tikai gadījumā, ja
konkrētajā Fiksācijā Apmeklētājs ir tieši identificējams un Rīkotājam ir tehniski
iespējams dzēst konkrēto Apmeklētāju un/vai neizmantot konkrēto Fiksāciju.
Jebkādu personīgi veiktu Svētku fiksāciju atļauts izmantot tikai privātiem mērķiem.
Šādu fiksāciju aizliegts ievietot komerciāla rakstura vietnēs un izmantot jebkādā
komerciālā veidā. Aizliegts publiskot medijos un sociālajos tīklos fiksāciju, kas var
aizskart autoru un citu personu tiesības.
IV Biļešu noteikumi
Biļetes var būt papīra formā vai elektroniskā formā (svītrkods mobilajās ierīcēs). Pēc
Biļetes iegādes tās nevar tikt anulētas vai samainītas citādi, kā vien saskaņā ar šiem
Noteikumiem vai saskaņā ar Biļešu tirgotāja noteikumiem. Biļetes atbilstība tikai pēc
iepriekš minētās formas nenozīmē, ka Apmeklētājs automātiski tiek ielaists Pasākuma
teritorijā, papildus nepieciešams konstatēt arī Biļetes derīgumu jeb Biļetes uzrādītāja
tiesības apmeklēt konkrēto Pasākumu ar konkrēto Biļeti.
Personām, kuras iegādājušās Biļetes ar atlaidēm, pie Pasākuma norises vietas ieejas var
tikt prasīts uzrādīt atbilstošu apliecību vai Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+
Ģimenes karte”.
Tikai personas, kurām ir derīgas Biļetes, tiks ielaistas Pasākumā. Biļetēm ir jāatrodas
pie Apmeklētāja visu Pasākuma norises laiku un visu apmeklējuma laiku.
Apmeklētājam ir jāglabā Biļetes drošībā.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja Pasākumu norises vietās ir bez maksas, neaizņemot
atsevišķu sēdvietu.
Jebkuram Apmeklētājam pēc pieprasījuma ir jāvar uzrādīt derīgu Biļeti. Nespēja uzrādīt
Biļeti var būt par iemeslu Apmeklētāja izraidīšanai no Pasākuma norises vietas.
Biļete var tikt atzīta par nederīgu, ja tā ir bojāta, saplēsta, izmainīta (saķēpāta, saburzīta,
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aplieta, no tās ir noplēsta daļa u.tml.). Noplēšot fiziskās Biļetes pasakni, tā kļūst
nederīga. Biļetes netiks atjaunotas, ja tās ir pazaudētas vai nozagtas. Rīkotājs un Biļešu
tirgotājs neuzņemas atbildību par Biļetes nozaudēšanu vai zādzību.
Katras Biļetes kods ir unikāls, un tikai pirmais Apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz
Biļetes tiks ielaists Pasākumā. Biļetes kopēšana un tālākpārdošana ir stingri aizliegta.
Risku par Biļetes oriģināla un dublikātu vienlaicīgu izmantošanu uzņemas pats Biļetes
pircējs. Rīkotājs neuzņemas atbildību par Biļetes ļaunprātīgu izmantošanu.
Īpašumā vai valdījumā esoša Biļete nedod nekādas tiesības jebkādā veidā izmantot,
mainīt, kopēt vai kā citādi rīkoties ar jebkuru simbolu, preču zīmi, logotipu un/vai
jebkādu ar autortiesībām aizsargātu intelektuālo īpašumu, kas attēlots uz šīs Biļetes vai
tiek izmantots saistībā ar Pasākumu. Biļetes nedrīkst izmantot reklāmām, konkursiem,
derībām vai citos komerciālos nolūkos bez Rīkotāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
Katra Biļete nodrošina Apmeklētājam tiesības atrasties noteiktā sēdvietā vai stāvvietu
zonā atbilstoši Biļetes vērtībai un Biļetē norādītajai zonai vai sēdvietai. Rīkotājs patur
tiesības nodrošināt alternatīvas sēdvietas, ja organizatorisku vai tehnisku iemeslu dēļ
nav iespējams nodrošināt Apmeklētāja atrašanos sēdvietās vai zonās, kas norādītas uz
Biļetes. Pie šādiem apstākļiem Rīkotājs darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu
Apmeklētājam līdzvērtīgas pēc vērtības vietas, un šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka
Rīkotājs ir izpildījis savas saistības pret Apmeklētāju, un tas nevar celt jebkāda veida
prasības vai pretenzijas pret Rīkotāju.
Atkārtota ieeja Pasākuma teritorijā ar iepriekš izmantotu Biļeti ir aizliegta.
V Apmeklētāju pienākumi
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Ievērot šos Noteikumus.
Atskanot evakuācijas paziņojumam vai aicinājumam evakuēties, atstāt Pasākuma
norises vietu pa tuvāko evakuāciju ceļu sekojot norādēm vai Kārtības uzturētāju
norādījumiem.
Nekavējoties ziņot Rīkotājam un Kārtības uzturētajiem par pamanītiem aizdomīgiem
priekšmetiem, ugunsgrēka un piedūmojuma pazīmēm, likumpārkāpumiem un citiem
drošības apdraudējumiem.
VI Drošības noteikumi
Personīgo mantu apskate ir priekšnosacījums iekļūšanai Pasākuma norises vietā, tā tiek
veikta, lai nodrošinātu Apmeklētāju drošību, atrodoties Pasākuma norises vietā.
Kārtības uzturētāji drīkst apskatīt gan Apmeklētāju apģērbu, gan somas un to saturu, gan
citas lietas, kas tiek noteiktas pēc Rīkotāja pamatotiem ieskatiem, gan pie ienākšanas
Pasākuma norises vietā, gan izejot no tās.
Apmeklētāji ir atbildīgi par savu īpašumu, kamēr tie atrodas Pasākuma norises vietā.
Rīkotājs nenes nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts
Pasākuma laikā.
Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie Pasākuma ieejas/izejas ir paša Apmeklētāja
atbildība.
Pasākumu apmeklēšana ar dzīvniekiem nav atļauta.
Pasākuma teritorijā ir aizliegts ienest:
40.1. lietussargus;
40.2. visa veida ieročus un pašaizsardzības ierīces;
40.3. dūmu sveces vai jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus;
40.4. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas;
40.5. viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas;
40.6. radioaktīvus materiālus;
40.7. narkotikās un psihotropās vielas;
40.8. profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamiem objektīviem);
3

lāzeriekārtas;
lielgabarīta lietas vai somas (izmērs lielāks par 5 litri);
taures, svilpes, bungas un citas skaņas pastiprināšanas ierīces;
radio raidītājus;
karogus vai plakātus;
pārtikas produktus un visa veida dzērienus, t.sk., dzērienus stikla, metāla vai
kombinētā iepakojumā, kā termosos, termokrūzēs u.c. (izņēmums ir zīdaiņu un
bērnu līdz 4 gadu vecumam pārtika un dzērieni). Ierobežojums neattiecas uz
Dalībnieku Rīkotāja organizētā pasākumā bez apmeklētajiem, kura laikā
Dalībnieks ir tiesīgs ienest Pasākuma teritorijā savus pārtikas produktus, kuriem
nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi, un visa veida bezalkoholiskos
dzērienus plastmasas iepakojumā ar tilpumu līdz 2 litriem (ieskaitot);”
40.15. lidojošus priekšmetus (radio vadāmi, bezpilota objekti u.c.);
40.16. sporta inventāru;
40.17. jebkuru citu objektu, kas pēc Rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai
traucējumu citiem Apmeklētājiem vai Pasākumam.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Centra 21.06.2018 Noteikumiem Nr.1.5-1/50 un 05.07.2018 Noteikumiem
40.9.
40.10.
40.11.
40.12.
40.13.
40.14.

Nr.1.5-1/56 „Grozījumi Latvijas Nacionālā kultūras centra 2018.gada 29.janvāra noteikumos Nr.1.5-1/9
„XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku kārtības noteikumi””)

41.

Apmeklētājiem var tikt liegta iekļūšana Pasākuma norises vietā, vai tas var tikt izraidīts
no Pasākuma bez jebkādas kompensācijas, ja Apmeklētājs atsakās aizliegtās lietas atstāt
ārpus Pasākuma norises teritorijas vai arī Apmeklētājs nepiekrīt personīgo mantu
apskatei, vai arī, ja Apmeklētāja uzvedība Kārtības uzturētāja pamatotā ieskatā:
41.1. rada riskus savai un citu Pasākuma Apmeklētāju veselībai un drošībai;
41.2. ietekmē citu Apmeklētāju iespējas netraucēti vērot Pasākumu;
41.3. ietekmē Pasākuma gaitu;
41.4. var bojāt vai bojā Pasākuma norises vietas vai Rīkotāja īpašumu;
41.5. pārkāpj normatīvos aktus;
41.6. pārkāpj šos Noteikumus vai citus noteikumus, kas jāievēro Pasākuma laikā,
piemēram, neievēro Pasākuma norises vietā noteiktus ierobežojumus:
41.6.1. iekļūst skatuvē vai Apmeklētājiem aizliegtās un slēgtās telpās;
41.6.2. stāv evakuācijas ceļos;
41.6.3. kāpj uz Pasākuma norises vietas struktūrelementiem;
41.6.4. met uz skatuves, pūlī vai kādam citam Apmeklētājam priekšmetus vai
vielas;
41.6.5. Apmeklētājs ir jebkādu narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē,
pārmērīgā reibuma stāvoklī vai var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma
stāvoklī;
41.6.6. smēķēšanu neatļautā vietā.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Centra 25.06.2018 Noteikumiem Nr.1.5-1/52 „Grozījumi Latvijas
Nacionālā kultūras centra 2018.gada 29.janvāra noteikumos Nr.1.5-1/9 „XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku kārtības noteikumi””)
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Pasākuma teritorijā aizliegts lietot atribūtiku un transparentus, veikt skandēšanu,
izsaucienus un žestus, kas izraisa sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu naidu,
kā arī norāda uz sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu pārākumu.
Pasākuma teritorijā aizliegts atrasties ejās, uz kāpnēm, radīt šķēršļus Apmeklētāju un
Dalībnieku kustībai, kāpt uz krēsliem, lēkāt, sarīkot prettiesisku darbību vai to imitāciju,
atrodoties skatītāju vietās, rāpties uz norobežojumiem, margām, apgaismes ierīcēm,
mastiem, nesošajām konstrukcijām, radīt kaitējumu Pasākuma norises vietas un
Apmeklētāju īpašumam, kā arī iziet uz skatuves.
Pasākuma norises vietā aizliegts rīkot jebkādas politiskas akcijas.
Pasākuma norises vietā aizliegts veikt jebkādu nesaskaņotu komercdarbību, tai skaitā
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jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu, izplatīšanu.
Pasākuma teritorijā aizliegts izmantot tādas apģērba detaļas, citus priekšmetus un
uzvedības metodes, kas aizsedz Pasākuma Apmeklētāja seju.
Apmeklētājam jāievēro, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bērns, kurš
nav sasniedzis 16 gadu vecumu nakts laikā (laiks no pulksten 22.00 līdz pulksten 6.00)
nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes
iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes.
VII Pasākuma norises noteikumi
Rīkotājs neuzņemas atbildību par Pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu
preču vai pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par Pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu,
dzērienu un citu preču vai pakalpojumu kvalitāti uzņemas konkrētais pakalpojuma
sniedzējs vai preces pārdevējs.
Rīkotājs neuzņemas atbildību par traumām, kuras Apmeklētāji guvuši Pasākuma laikā,
un Apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.
Pasākuma Apmeklētājam ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav
minētas šajos Noteikumos, bet kurus Rīkotājs dara zināmus Pasākuma norises laikā.
VIII Noslēguma noteikumi
Biļetes iegāde un atrašanās Pasākuma teritorijā ir apliecinājums, ka Pasākuma ieejas
dokumenta (Dalībnieku kartes, Aproces vai Biļetes) īpašnieks ir iepazinies un piekrīt
šiem Noteikumiem.

Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore S.Pujāte
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