1. Festivāla koncepts un norises vieta
1.1. Festivāla galvenais mērķis ir augu valsts ēdiena popularizēšana. Festivāla laikā cilvēki
tiek iepazīstināti ar vegāniska uztura un dzīvesveida pozitīvo ietekmi uz vidi, cilvēka veselību
un dzīvniekiem mums līdzās. Festivāla laikā ir iespējams piedalīties izglītojošās lekcijās un
diskusijās par vegānismu, meistarklasēs, kurās kā izejmateriāli tiek izmantoti tikai augu
valsts produkti, sportiskās aktivitātēs, kā arī nobaudīt dažādus augu valsts ēdienus un
iegādāties vegāniskus produktus. Festivāla organizatori atbalsta atbildīgu attieksmi gan pret
dzīvniekiem, gan apkārtējo vidi.
1.2. Festivāla norises vieta ir Esplanāde, Reimersa iela 1, Rīga, LV-1050, Latvija.
1.3. Festivāla norises laiks ir 2019. gada 24. augusts, no plkst. 11:00 līdz 20:00.
2. Festivāla organizators
Biedrība „ Dzīvnieku brīvība”
Reģistrācijas Nr. 40008200617
Juridiskā adrese: Eduarda Smiļģa 52A-4, Rīga, LV-1002
Konts: LV50HABA0551035925492
Banka: AS Swedbank
3. Festivāla dalībnieki
3.1. Tirgotāji un ēdinātāji, kas piedāvā vegāniskus produktus un ēdināšanas pakalpojumus,
saskaņā ar festivāla “Noteikumiem dalībniekiem” (Nolikuma VF19 pielikums nr. 1)
3.2. Nevalstiskās organizācijas, mākslinieki un citi interesenti, kas piedāvā saturu, atbilstoši
festivāla konceptam, saskaņā ar festivāla “Noteikumiem dalībniekiem” (Nolikuma VF19
pielikums nr. 1).
4. Dalība festivālā
4.1. Dalībnieks ir aizpildījis pieteikuma anketu Organizatora mājaslapā līdz 15.07.2019.
4.2. Dalībnieks un Organizators slēdz līgumu par dalību festivālā;
4.3. Pēc Organizatora rēķina saņemšanas, Dalībnieks pārskaita Organizatoram Līgumā
norādīto summu 2 (divu) nedēļu laikā.
4.4. Dalībnieks tiek ievietots festivāla dalībnieku sarakstā un tiek pielaists pie dalības
festivālā tikai pēc rēķina apmaksas veikšanas.
4.5. Dalībnieks (izņemot lekciju un meistarklašu organizētājus) nodrošina nepieciešamo
aprīkojumu (telts, galdi, krēsli, ūdens) savas tirgošanās norisei.
4.6. Organizators nodrošina Līgumā paredzēto nomas platību.
4.7. Organizators nodrošina Dalībniekam pieeju elektrībai.
4.8. Organizators nodrošina Dalībniekam nepieciešamās atļaujas dalībai festivālā.
4.9. Dalībnieks nodrošina Organizatoru ar vizuāliem materiāliem (piemēram, attēlu) ar
paredzēto tirgošanās konstrukciju, kuros ir iekļauti gan telts, gan baneri ar uzņēmuma logo.
4.10. Organizators ir tiesīgs atteikt Dalībniekam dalību festivālā pirms Līguma parakstīšanas,
ja Dalībnieka piedāvājums neatbilst Festivāla konceptam.
4.11. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu ārkārtēju apstākļu
dēļ, kurus puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru
rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, dabas katastrofas, kara darbība, blokāde,
civiliedzīvotāju nemieri, streiki, normatīvie akti, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijas
rīcība un to pieņemtie dokumenti).
5. Dalības maksa

5.1. Ēdinātājiem, kuru pārdošanas (nomas) platības izmērs nepārsniedz zemāk minēto un kuri
samaksā dalības maksu līdz 30.06.2019., tiek piemērota pazemināta dalības maksa:
5.1.1. 1,5 × 1,5 m – 65,00 € (sešdesmit pieci eiro un nulle centu);
5.1.2. 3 × 3 m – 115,00 € (viens simts piecpadsmit eiro un nulle centu);
5.1.3. 6 × 3 m – 165,00 € (viens simts sešdesmit pieci eiro un nulle centu).
5.2. Tirgotājiem, kuru pārdošanas (nomas) platības izmērs nepārsniedz zemāk minēto un kuri
samaksā dalības maksu līdz 30.06.2019., tiek piemērota pazemināta dalības maksa:
5.2.1. 1,5 × 1,5 m – 50,00 € (piecdesmit eiro un nulle centu);
5.2.2. 3 × 3 m – 85,00 € (astoņdesmit pieci eiro un nulle centu).
5.3. Ja līgums tiek slēgts no 01.07.2019. līdz 16.08.2019., dalības maksa paaugstinās par
50%.
5.4. Ja maksājums nav saņemts līdz 28.08.2019., Organizatoram ir tiesības atteikt
Dalībniekam dalību festivālā.
5.5. Par maksājuma saņemšanas dienu uzskatāma diena, kad maksājums ieskaitīts
Organizatora bankas kontā.
5.6. Dalībnieka neierašanās gadījumā, Organizators Līguma summu neatmaksā.
5.7. Dalība festivālā bez maksas tiek nodrošināta NVO, lekciju un meistarklašu
organizatoriem, māksliniekiem, kas festivāla laikā neplāno gūt peļņu un/vai veikt produkta
vai pakalpojuma reklāmu.

1. Pielikums pie Nolikuma VF19
NOTEIKUMI DALĪBNIEKIEM
1. Festivālā pasniegt un/vai tirgot tikai vegāniskus ēdienus un/vai produktus - tādus, kas
nesatur gaļu, zivis, piena produktus, olas, medu, želatīnu un citas dzīvnieku izcelsmes
sastāvdaļas un kas nav testēti uz dzīvniekiem (kosmētika, sadzīves ķīmija), nesatur ādas,
kažokādas u.c. dzīvnieku izcelsmes produktus un blakusproduktus.
2. Uzturēt tīrību un kārtību no rīkotāja iznomātajā teritorijā visa festivāla laikā, uzmanīgi
attiekties pret nomāto inventāru un nepieļaut tā bojāšanu.
3. Atbildēt, ka uzņēmums darbojas pēc Latvijas Republikas likumu un normatīvo aktu
noteikumiem, kas saistīti ar izbraukuma tirdzniecību tirdzniecības vietās. Par dalībnieku
pārkāpumiem, veicot izbraukuma tirdzniecību, Organizators atbildību neuzņemas.
4. Uzturēties un nodrošināt apmeklētājus ar savu piedāvājumu stendā no plkst. 11.00 līdz
20.00.
5. Iekļauties iepriekš saskaņotajos stenda - vietas izmēros un telts, galda un cita nepieciešamā
inventāra montāžu veikt 24.08.2019. no plkst. 5:00 līdz plkst. 10:30, stenda demontāžu laika
posmā no plkst. 20:00 līdz plkst. 22:00 vai pēc vienošanās.
6. Stendā skaidri norādīt produkcijas cenas, kā arī nodrošināt apmeklētājus ar informāciju par
alergēniem, ja produkcija tādus satur.
7. Pēc iespējas, izmantot papīra vai citu biodegradējamu materiālu iepakojumus, izsniedzot
tos apmeklētājiem.
8. Neveikt festivāla tematikai neatbilstošas reklāmas izvietošanu, tai skaitā, politisku
reklāmu.
9. Atlīdzināt Organizatoram visus izdevumus un zaudējumus, kas radušies Dalībnieka
darbības vai bezdarbības dēļ.
10. Dalībniekam pašam jānodrošina nepieciešamais inventārs produkcijas izvietošanai (telts,
galdi, krēsli utt.). Dalībniekam pašam jānodrošina elektrības vadu pagarinātāji līdz elektrības
pieslēguma vietai, ja vien nav spēkā cita rakstiska vienošanās.
11. Organizators ir tiesīgs neapstiprināt dalību kādam interesentam, pēc saviem ieskatiem,
izvērtējot tā piedāvātās produkcijas piemērotību festivāla tēmai.
12. Ja festivāla laikā tiek konstatēts šo noteikumu pārkāpums, dalībniekam ir jāpamet
festivāla teritorija un jāmaksā līgumsods EUR 500,00 (pieci simti euro, nulle centi) apmērā.

