Daugavpils novada svētku kārtības noteikumi
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I Noteikumos lietotie termini
Svētki – Daugavpils novada svētki, kas norisināsies Juzefovas parkā, Naujenē, Naujenes
pagastā, Daugavpils novadā 2019. gada 24.augustā.
Rīkotājs – Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Kultūras pārvalde sadarbībā ar
Naujenes pagasta pārvalde un citām juridiskām uin fiziskām personām, kurām ir saistoši
Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.
Pasākuma norises teritorija – Juzefovas parka un Naujenes Novadpētniecības muzeja
teritorija ( atzīmēta 5.pielikumā).
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 Svētku laikā,
Apmeklētājs – jebkura persona, kura apmeklē Svētkus, t.sk. dalībnieki, darbinieki,
tehniskais personāls u.c.
Noteikumi – šie noteikumi.
II Vispārīgie noteikumi
Noteikumu mērķis ir nodrošināt Rīkotāja organizēto Svētku netraucētu un drošu norisi.
Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības
likuma, Daugavpils novada domes Saistošiem noteikumiem “Par sabiedrisko kārtību
Daugavpils novadā”, Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
sabiedrībā vispārpieņemtām uzvedības normām.
Ienākot Svētku norises teritorijā, tiek pieņemts, ka Apmeklētājs ir iepazinies un apņemas
ievērot šos Noteikumus, kā arī Latvijas Republikas normatīvos aktus.
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.
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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
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Apmeklētāju pienākumi

Ievērot šos Noteikumus.
Atskanot evakuācijas paziņojumam vai aicinājumam evakuēties, atstāt Svētku 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.

V Drošības noteikumi
18. Apmeklētāji ir atbildīgi par savu īpašumu Svētku norises vietās. Rīkotājs nenes atbildību
par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts Svētku laikā.
19. Pasākumu apmeklēšana ar dzīvniekiem nav atļauta.
20. Pasākuma teritorijā ir aizliegts ienest:
21.1. visa veida ieročus un pašaizsardzības ierīces;
21.2. dūmu sveces vai jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus;
21.3. ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas;
21.4. viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas;
21.5. radioaktīvus materiālus;
21.6. narkotikās un psihotropās vielas;
21.7. lāzeriekārtas;
21.8. taures, svilpes, bungas un citas skaņas pastiprināšanas ierīces;
21.9. karogus vai plakātus;
21.10. lidojošus priekšmetus (radio vadāmi, bezpilota objekti u.c.);
21.11. jebkuru citu priekšmetu, kas pēc Rīkotāja domām, var radīt apdraudējumu vai
traucējumu citiem Apmeklētājiem vai Svētku norisei.
22. Apmeklētājiem var tikt liegta iekļūšana Svētku norises vietās, vai tas var tikt izraidīts no
Svētku norises teritorijas, ja Apmeklētājs ienes aizliegtās lietas Svētku norises teritorijā vai
arī, ja Apmeklētāja uzvedība Kārtības uzturētāja ieskatā:
22.1. rada riskus savai un citu Svētku Apmeklētāju veselībai un drošībai;
22.2. ietekmē citu Apmeklētāju iespējas netraucēti vērot Svētku norisi;
22.3. ietekmē Svētku norises gaitu;
22.4. var bojāt vai bojā Svētku norises vietas vai Rīkotāja īpašumu;
22.5. pārkāpj normatīvos aktus;
22.6. pārkāpj šos Noteikumus vai citus noteikumus, kas jāievēro Svētku laikā,
piemēram, neievēro Svētku norises vietā noteiktus ierobežojumus:
22.6.1. iekļūst skatuvē vai Apmeklētājiem aizliegtās un slēgtās telpās;
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22.6.2. kāpj uz Svētku norises vietas aprīkojumu, noformējuma elementiem;
22.6.3. met uz skatuves, pūlī vai kādam citam Apmeklētājam priekšmetus vai vielas;
22.6.4. Apmeklētājs ir pārmērīgā reibuma stāvoklī;
22.6.5. smēķēšanu neatļautā vietā.
Svētku 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.
Svētku teritorijā aizliegts radīt šķēršļus Apmeklētāju un Dalībnieku kustībai, kāpt uz
soliem, iziet uz skatuves, radīt kaitējumu Svētku norises vietas un Apmeklētāju īpašumam,
Svētku norises vietā aizliegts rīkot jebkādas politiskas akcijas.
Svētku norises vietā aizliegts veikt jebkādu nesaskaņotu komercdarbību, tai skaitā jebkādu
preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu, izplatīšanu.
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.

VI Pasākuma norises noteikumi
28. Rīkotājs neuzņemas atbildību par Svētku teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču
vai pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par Svētku teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu un
citu preču vai pakalpojumu kvalitāti uzņemas konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces
pārdevējs.
29. Rīkotājs neuzņemas atbildību par traumām, kuras Apmeklētāji guvuši Svētku laikā, un
Apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.
30. Svētku Apmeklētājam ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav
minētas šajos Noteikumos, bet kurus Rīkotājs dara zināmus Svētku norises laikā.

