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Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2018”

Simtiem loku izlocīju
Daugavpilī
2018. gada. 5.aprīlī

Nr. 4

Festivāla mērķis
Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava” (turpmāk tekstā – Festivāls) tiek rīkots ar
mērķi popularizēt Augšdaugavas aizsargājamo dabas teritoriju, kultūras mantojumu un tradīciju
daudzveidību, veicināt amatniecības un tūrisma attīstību, sekmēt Daugavpils novada iedzīvotāju
radošo aktivitāti, stiprināt pārrobežu sadarbību.
2018. gada Festivāla moto „Simtiem loku izlocīju” simboliski iezīmē Latvijas valsts simtgades
svinēšanu gleznainos likteņupes Daugavas lokos.
Festivāla programma 1.pielikumā.
Organizatori
Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Naujenes pagasta pārvalde
Norises vieta un laiks
2018. gada 20. maijs, Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Slutišķu ciems.
Uzdevumi
• Organizēt Festivāla pasākumu programmu ar Daugavpils novada, citu Latvijas novadu un
kaimiņvalstu radošo kolektīvu līdzdalību.
• Organizēt amatnieku un lauku labumu tirdziņu.
• Popularizēt Tūrisma sezonas aktivitātes Daugavpils novadā, uzaicinot tūrisma firmu pārstāvjus.
• Organizēt sporta un ūdenstūrisma aktivitātes.
• Sadarbībā ar sabiedrisko organizāciju „Sporta klubs „Beibuks””, organizēt laivu braucienu „100
laivas Latvijai”.
• Veidot Daugavpils novada sadarbību ar citiem Latvijas novadiem un ārvalstu partneriem.

Dalības noteikumi
Festivāla galvenās norišu vietas:
1. Slutišķu vecticībnieku sēta
1.1. Dalībai Festivālā aicināti kolektīvi, kas popularizē krievu tradicionālo folkloru, kuru repertuārā ir
uzvedums, koncertprogramma u.c. līdz 10 min., kas savu dalību ir apstiprinājuši aizpildot pieteikuma
anketu (2. pielikums);
1.2. Organizatoru uzaicinātie kolektīvi, kas savu dalību ir apstiprinājuši, aizpildot pieteikuma anketu
(2.pielikums).
2. Latgales sēta
2.1. Dalībai Festivālā aicināti latviešu un cittautu deju kolektīvi, kā arī mūsdienu deju kolektīvi ar
koncertprogrammu līdz 20 min., kas savu dalību ir apstiprinājuši aizpildot pieteikuma anketu
(2.pielikums);
2.2. Organizatoru uzaicinātie kolektīvi, kas savu dalību ir apstiprinājuši, aizpildot pieteikuma anketu
(2.pielikums).
Visiem Festivāla dalībniekiem pieteikuma anketas jāiesūta organizatoriem elektroniski līdz
2018. gada 30. aprīlim uz e-pastu: anita.lipska@dnkp.lv
Festivāla rīkotāji izvērtē iesniegtos pieteikumus un līdz 2018. gada 8. maijam nosūta apstiprinājumu
dalībai uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu.
3. Amatnieku un ražotāju tirdziņš
Aicinām amatniekus, mākslas studijas u.tml. radošas grupas dalībai amatniecības izstādē un
tirdzniecībā. Pieteikumus amatnieku un ražotāju tirdziņam pieņem saskaņā ar Daugavpils novada
domes apstiprinātajiem Starptautiskā tautas mākslas festivāla „Augšdaugava 2018” tirdzniecības
noteikumiem (3.pielikums).
4. Lielā Augšdaugavas musturdeķa darināšana
2011.gadā Naujenes Novadpētniecības muzejs uzsācis Lielā Augšdaugavas musturdeķa veidošanu.
Musturdeķa darināšanas mērķis ir izveidot lielāko musturdeķi Latvijā, kuru varētu nostiept no viena
Daugavas krasta līdz otram, iesaistot šī deķa veidošanā pēc iespējas vairāk dalībnieku un iekļūstot
Ginesa rekordu grāmatā. Dodoties uz Festivālu, aicinām atvest līdzi fragmentu Lielajam
musturdeķim, kas darināts jebkurā tehnikā (adījums, tamborējums, mezglojums) ar izmēriem
10x10cm vai 20x20 cm. Izmantojamie materiāli: dažādu krāsu un veidu diegi.
Sabiedriskās kārtības nosacījumi
• Kolektīva / grupas vadītājs ir atbildīgs par to, lai viņa vadītā kolektīva dalībnieki Festivāla laikā
ievērotu sabiedriskās kārtības normas un rūpētos par savu drošību.
• Katrs Festivāla dalībnieks pasākuma laikā darbojas atbilstoši programmai, ko noteikuši
organizatori.
• Iesniedzot pieteikuma anketu, dalībnieki piekrīt Festivāla nolikumam, apliecina tā ievērošanu
Festivāla norisēs, kā arī neiebilst, ka dalībnieka uzstāšanās tiek filmēta un fotografēta, uzņemtais
audio, foto, video materiāls tiek publiskots.
Informācija par festivālu un tā norisi
• Festivāla rīcības komitejas priekšsēdētājas vietniece: Ināra Mukāne, tālr. 29191840

e.pasts: kultura@dnkp.lv; inara.mukane@dnd.lv
• Festivāla koordinatore: Anita Lipska, tālr. 26362572, e.pasts: anita.lipska@dnkp.lv
• Festivāla režisors: Māris Korsiets, e.pasts: korsiets@gmail.com
• Festivāla organizatoru mājaslapas: www.augsdaugava.lv ; www.daugavpilsnovads.lv

Kultūras pārvaldes vadītāja

Ināra Mukāne

1.pielikums
Starptautiskā tautas mākslas festivāla
„Augšdaugava 2018” nolikumam

Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2018”

Simtiem loku izlocīju
Iecerētās norises
Svētdiena, 20. maijs
Laiks

Notikums. Norises vieta

10.00

Dievkalpojums Spruktu baznīcā

No 11.00
14.00 – 16.00
No 12.30
12.30 – 16.00
12.30 – 16.00
12:30 – 16:30

Slutišķu sādžas teritorijā
Ziedu kompozīcijas veidošana
Skanīgākais sauciens
Aktivitātes bērniem
Sporta aktivitātes
Vizināšanās ar laivām
Vides izglītības aktivitātes kopā ar Dabas
aizsardzības pārvaldes reģionālo administrāciju

17.00 – 19.00

Latgales sēta
Amatnieku un ražotāju tirdziņš
Izstāde Daugavpils novada jauniešu tekstila
meistardarbnīcas laikā tapušo darbu izstāde
“Manas ģimenes pagātne – daļa no manis”
Dienas koncerti
Laivu brauciena „100 laivas Latvijai” dalībnieku
sagaidīšana
Lielkoncerts „Simtiem loku izlocīju”

14.00 – 16.00
14.00, 14.50, 15.40

Pie lielā akmens
Aktivitātes stresa noņemšanai
Spilvenu cīņa

14.20, 15.10

Cigun nodarbība

12.00 – 19.00
12.30 – 16.30
13.00 – 16.00
16.30 – 17.00

12.30 – 19.00
12.30 – 16.00
13.30 – 16.00

Slutišķu vecticībnieku sēta
Naujenes Novadpētniecības muzeja izstāde veltīta
vecticībniekiem
Daugavpils novada muzeju radošās darbnīcas
Koncerts

Aicinām ierasties ar
saviem spilveniem!

2. pielikums
Starptautiskā tautas mākslas festivāla
„Augšdaugava 2018” nolikumam
PIETEIKUMA ANKETA
STARPTAUTISKAIS TAUTAS MĀKSLAS FESTIVĀLS
„AUGŠDAUGAVA 2018”
Svētdiena, 20. maijs
Daugavpils novads, Naujenes pagasts
Lūdzam iesūtīt elektroniski anita.lipska@dnkp.lv līdz 2018. gada 30. aprīlim
Kolektīva nosaukums
Piederība
(Iestādes nosaukums, kur darbojas kolektīvs)
Vadītājs
Kontaktpersonas
(vai vadītāja) koordinātes
Ziņas par kolektīvu
(norādīt skaitu)

Tālr.:

e.pasts

Dalībnieki
_____________

Kāds transports būs jūsu
rīcībā:
Autobuss _____(vietu sk.);
Mikroautobuss _____(vietu
sk.);
Vieglā automašīna
_______(vienību skaits)

Kolektīva
vadītājs,
autovadītājs un
citas pavadošās
personas
______________
Norises, kurās varat piedalīties (vajadzīgo
atzīmēt)

Dienas
koncerts
Latgales
sētā

□

Lielkoncerts
Latgales sētā

Koncerts
Slutišķu
vecticībnieku sētā

□

□

Nosaukums

Autori

Hronometrāža

Repertuārs

Vai būs nepieciešama pārģērbšanās
koncerta laikā?
Tehniskās vajadzības
Mikrofonu skaits,
audio atskaņošanas formāts u.c.
Īpašās nepieciešamības
Ir iespēja pieteikt kolektīva dalībniekus un
pavadošās personas pusdienām.
Aptuvenā pusdienu cena EUR 4,00

Jā 

Piesakāmies

□

Nē 

Nepiesakāmies

□

Ja par ēdināšanu plānojat apmaksāt ar pārskaitījumu, rēķina sagatavošanai lūdzu norādīt
organizāciju, kas veiks maksājumu par ēdināšanu:
Organizācijas nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Bankas rekvizīti
Cilvēku skaits
Iesniedzot pieteikuma anketu, dalībnieki piekrīt Starptautiskā tautas mākslas festivāla
„Augšdaugava 2018” nolikumam, apliecina tā ievērošanu Festivāla norisēs, kā arī neiebilst, ka
Dalībnieka uzstāšanās tiek filmēta un fotografēta, uzņemtais audio, foto, video materiāls var tikt
publiskots.

3.pielikums
Starptautiskā tautas mākslas festivāla
„Augšdaugava 2018” nolikumam
STARPTAUTISKĀ TAUTAS MĀKSLAS FESTIVĀLS„AUGŠDAUGAVA 2018”
DAUGAVPILS NOVADA DOMES TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMI
Organizatori
Amatnieku, mājražotāju, saimnieciskās darbības veicēju tirdziņu organizē Daugavpils novada dome,
Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Daugavpils novada Attīstības pārvalde sadarbībā ar Naujenes
pagasta pārvaldi Starptautiskā tautas mākslas festivāla „Augšdaugava 2018” ietvaros.
Norises vieta un laiks
Starptautiskais tautas mākslas festivāls „Augšdaugava 2018”
• Norises vieta: Slutišķu ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
• Norises laiks: 2018. gada 20. maijs
• Tirdzniecības aprīkojuma uzstādīšana – līdz plkst. 10.00
• Tirdzniecības darba laiks – no plkst. 12.00 līdz plkst. 19.00
• Aprīkojuma demontāža – no plkst. 19.00
Dalībnieki
Amatnieki, zemnieku un piemāju saimniecības, mājražotāji, radošo darbnīcu dalībnieki, ēdināšanas
uzņēmumi no Daugavpils novada un citiem novadiem un pilsētām, saņemot Daugavpils novada
domes atļauju.
Pieteikšanās kārtība
• Dalību tirdziņā piesaka, aizpildot pieteikumu tirdzniecībai publiskā vietā Daugavpils novadā
(1. pielikums).
• Pieteikums līdz 2018. gada 11. maijam jāiesniedz Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2,
Daugavpilī vai elektroniski – jazeps.krukovskis@dnd.lv
Informācijai: Jāzeps Krukovskis – 26121362, 65422284 jazeps.krukovskis@dnd.lv
Dalības kritēriji
Tirgotāju, amatnieku un ēdināšanas uzņēmumu (kafejnīcu) dalības un tirdzniecības vietu noteikšanas
kritēriji:
• Tirgojamo produktu sortiments;
• Tirdzniecības vietas noformējums, atbilstoši tradicionālo kultūras prasmju tematikai;
• Tirdzniecības vietas noformējumā izmanto Daugavpils novada simboliku vai tirgotāju
simboliku; (ar Daugavpils novada simboliku un simbolikas izmantošanas saistošajiem
noteikumiem var iepazīties šeit https://www.daugavpilsnovads.lv/novads/simbolika/

https://www.daugavpilsnovads.lv/media/default/file/DND_lemumi/2014/saist/Simbolika/09.
pdf )
• Vietējo tradicionālo ēdienu piedāvājums;
• Amatniekiem - tradicionālo amatniecības darinājumu piedāvājums un amata prasmju
demonstrācija.
Dalības maksa
• Ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem un tirdzniecības uzņēmumiem tiek piemērota pašvaldības
nodeva par tirdzniecības atļauju publiskā vietā saskaņā ar Daugavpils novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par ielu tirdzniecību Daugavpils novadā” (10.1 punkts),
piemērojot nodevu par katru tirdzniecības punktu.
• No tirdzniecības nodevas tiek atbrīvoti:
✓ Daugavpils novadā deklarētie amatnieki, mājražotāji, kas tirgo savu ražoto produkciju;
✓ Daugavpils novadā deklarētie iedzīvotāji – fiziskas personas, kurām ir tiesības nereģistrēt
saimniecisko darbību un kuri pārdod pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, pašu
vāktas savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus, mežu reproduktīvo
materiālu;
✓ Sabiedriskā labuma organizācijas.
Dalībnieku pienākumi
• Tirgotājam tirdzniecības vietā jānodrošina sekojoši dokumenti:
✓ Uzņēmuma vai saimnieciskās darbības veicēja Reģistrācijas apliecība;
✓ Pārtikas veterinārā dienesta reģistrācijas apliecības kopija;
✓ Ja tirdzniecības dalībnieks ir fiziska persona - pase vai personas apliecība.
✓ Tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem - komersantam izsniegtās alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības speciālas atļaujas (licences)
kopija
• Organizators nodrošina tirgotājiem autotransporta iebraukšanu Latgales sētā līdz plkst. 10.00.
Sākoties tirdzniecībai, tirgotāju automašīnas drīkst novietot tikai tam paredzētajās stāvvietās.
Automašīnu kustība un novietošana pasākuma laikā ir aizliegta.
• Dalībniekiem ir pienākums uzturēt kārtībā savu tirgošanās teritoriju, pēc tirgošanās beigām to
atstāt sakoptu, atkritumus izmest tiem paredzētajos konteineros.
• Dalībnieki tirdzniecības laikā ievēro vispārpieņemtos kārtības un PVD noteiktos higiēnas
noteikumus savā tirdzniecības vietā.
• Dalībniekiem ir pienākums ierasties tirdzniecības vietā un nodrošināt gatavību tirdzniecībai
pirms iepriekš noteiktā tirdziņa sākuma laika.
• Dalībnieks beidz tirdzniecību un novāc tirdzniecības vietu tikai pēc pasākuma beigām.
Tirdzniecības beigu laiks ir saskaņojamas ar Daugavpils novada domes atbildīgo personu.
• Amatniecības darinājumu izstādīšanai nepieciešams savs aprīkojums - galds vai sega, kur
izvietot priekšmetus, vēlams izmantot lina vai kokvilnas galdautu vai austos deķus.

Īpašie noteikumi
• Alkohola tirdzniecība – maksimālais atļautais alkohola saturs tirdzniecībai piedāvātajos
dzērienos nedrīkst pārsniegt 6 %.
• Tirdzniecības un ēdināšanas vietu izvietojumu nosaka organizators, vadoties no noteiktajiem
kritērijiem.
• Degustējamo pārtiku jāservē uz pītas paplātes, koka, māla vai citu tradicionālu materiālu
traukiem. Tirgotājam jānodrošina higiēnisku degustāciju (koka irbulīšus, urnu, krūku vai
toveri, kur izmest pēc degustācijas atkritumus, salvetes u.c.).
• Elektrības pieslēgums tiek nodrošināts tikai pēc speciāla pieprasījuma Daugavpils novada
domē pie izpilddirektores vietnieka Aleksandra Aizbalta (tālr. 65476829, e-pasts;
aleksandrs.aizbalts@dnd.lv ).
• Elektrības pieslēguma pieprasītājam pašam jānodrošina pagarinātājs 100 m garumā.
• Organizatoram ir tiesības liegt tirdzniecības vietu, ja kāds no minētajiem noteikumiem vai
kritērijiem tiek pārkāpts.

Pielikums pie tirdzniecības
noteikumiem

IESNIEGUMS
 IELU TIRDZNIECĪBAI Daugavpils novada teritorijā novada nozīmes publiskajos pasākumos
 IELU TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĒŠANAI Daugavpils novada teritorijā novada nozīmes
publiskajos pasākumos
 Tirdzniecībai no PĀRVIETOJAMĀ mazumtirdzniecības punkta Daugavpils novada teritorijā
Lūdzam aizpildīt pieteikumu salasāmi, drukātiem burtiem. Tukšajos lodziņos □ atbilstošo atbildi atzīmēt ar X.

Pasākuma nosaukums: STARPTAUTISKAIS TAUTAS MĀKSLAS FESTIVĀLS
„AUGŠDAUGAVA 2018”
Pasākuma norises vieta: Slutišķu ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Pasākuma norises datums: 2018. gada 20. maijs
Pasākuma norises laiks: no plkst. 10:00 līdz plkst.19:00
Fiziskās personas vārds, uzvārds
Personas kods
Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas
numurs
Adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese
Juridiskās personas nosaukums
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Kontakttālrunis
Elektroniskā pasta adrese
Produkcijas sortiments

Nepieciešamais tirdzniecības
vietas platums, m

apgaismojumam
elektroierīču pieslēgšanai
apgaismojumam un elektroierīču pieslēgšanai
Nepieciešams elektrības
pieslēgums

• elektroierīču nosaukums:
• kopējā nepieciešamā pieslēguma jauda, kW:
• nepieciešamais pieslēgums:
viena fāze
trīs fāzes

Pasākumā izmantojamo
autotransporta vienību skaits,
marka
Personas, kas nodrošinās
tirdzniecību pasākumā, vārds,
uzvārds, mobilā tālruņa Nr.
Cita papildus informācija

Pievienotie dokumenti:
Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecības kopija
Apliecinājums (iesniedz fiziska persona, kas neveic saimniecisko darbību)
Tirdzniecības nodevas samaksu apstiprinoša dokumenta kopija
Ēdienkarte saskaņošanai (iesniedz ēdināšanas nodrošināšanas uzņēmumi)
Tirdzniecības organizators iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu (norādot fiziskās
personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi vai
juridiskās personas nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi,
kontakttālruni, elektroniskā pasta adresi) un saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša
dokumenta kopiju vai fiziskas personas apliecinājumu par katru tirdzniecības dalībnieku
Citi (norādīt kādi):

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar Daugavpils novada domes saistošajiem
noteikumiem
„Par
ielu
tirdzniecību
Daugavpils
novadā”
(skat.
šeit:
https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/sn4_tir/sn4__
_preciz_510.pdf ) un ar festivāla „Augšdaugava 2018” tirgošanās noteikumiem.

/pieteikuma aizpildītājs/

2018.gada ____.__________________

/paraksts/

/paraksta atšifrējums/

