
 

  

Junior Achievement Latvija (JA Latvija) 

Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku gadatirgus 2015 

Dalības Noteikumi 

Norises vieta: modes un izklaides centrs Rīga Plaza, Mūkusalas iela 71, Rīga, Latvija  

Norises laiks: 12.decembris no plkst. 11:00 līdz 19:00 

Vispārīgie noteikumi 
1. Līdz gadatirgus atklāšanai (plkst. 12:00) JA Latvija informācijas stendā jāiesniedz SMU dalībnieku parakstīti Dalības Noteikumi un 

parakstīta SMU reģistrācijas lapa (atrodas mapītē uz galda, katrs SMU dalībnieks-skolēns paraksta). Ja šie dokumenti netiek 

iesniegti, tad SMU gadatirgū nepiedalās!  

2. Līdz pl. 12:00  tirdzniecības vietai ir jābūt noformētai, izmantojot galda noformējumu, plakātu vai kādu citu lielformāta vizuālās reklāmas 

elementu, produktu, reklāmas elementiem (vizītkartes, bukleti u.c.) un cenu zīmēm, kā arī apkārtējai videi jābūt sakārtotai. 

3. Jebkuru problēmu vai jautājumu gadījumā ziņojiet SMU skolotājai–konsultantam vai JA Latvija brīvprātīgajam skolēnam vai atbildīgajam 

darbiniekam – JA Latvija projektu vadītājai Danutai Jasmanei (T. 29103079) 

4. SMU ir tiesīgi izmantot tikai norādīto tirdzniecības vietu attiecīgajam SMU (tirdzniecības vieta norādīta ar JA Latvija galda karti). Pie 

stenda vienlaicīgi ieteicams atrasties ne vairāk kā 3 dalībniekiem. SMU dalībnieki var atrasties tikai sava stenda zonā, netraucējot 

apkārtējos un neaizsedzot citu stendus. Tirdzniecības vietu nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Gadatirgus laikā SMU dalībniekiem tiek 

piedāvāta iespēja savas virsdrēbes atstāt speciāli izveidotajā garderobē, kas pieejama no plkst. 11:00 līdz 12:00 un no 16:00 līdz 19:00. 

Katrs SMU nes personīgu atbildību par savu produkciju un personīgajām lietām.  

5. SMU dalībniekiem saudzīgi jāizturas pret piešķirto gadatirgus inventāru, dienas beigās sakārtot tirdzniecības vietu. Par sabojātu 

piešķirto inventāru (galdu un krēslu) atbildība jāuzņemas personīgi SMU dalībniekam.  

6. Pasākuma laikā un tirdzniecības vietā un tās tuvumā nedrīkst smēķēt un lietot alkoholu un citas apreibinošas vielas vai atrasties šo 

vielu radītā reibuma stāvoklī. 

7. SMU dalībniekiem netiek nodrošinātas pusdienas. Pusdienās SMU dalībnieki var doties periodā no plkst. 12:30 līdz 16:00, 

sekojot līdzi žūrijas vērtēšanas laikam. Stenda vietā ēst nedrīkst! 

Stenda informācija 

1. SMU tiek piešķirti stenda vieta un 1 galds un 1 krēsls, ja to norādījis konkrētais SMU. SMU var izmantot savas konstrukcijas, kas 

iekļaujas norādītajos stenda izmēros (1m garumā, 1m platumā). SMU stendam nav pieejama aizmugurējās sienas. 

2. Stendā netiek nodrošināta elektrības padeve, bet nepieciešamības gadījumā SMU stends var tikt novietos pietuvināti 

elektrības kontaktam un SMU dalībniekiem pašiem jānodrošina pieeja līdz elektrības kontaktam.  

3. SMU stendu nevar paplašināt uz sāniem, bet iespēja izmantot platību tuvāk pircējiem uz priekšu no stenda. 

4. SMU stendā nedrīkst dedzināt sveces vai citas liesmojošas lietas.  

5. SMU stenda vietā savas privātās mantas (somas, neizmantotie stenda materiāli u.c.) ir jānoslēpj no apmeklētājiem, novietojot mantas 

piešķirto stenda galdu plauktos vai paliekot zem galda, kas tiek apsegts ar galdautu.  

6. SMU stendā redzamā vietā jābūt novietotai Reģistrācijas apliecībai.  

7. SMU stendā visiem materiāliem (vizītkartes, bukleti, cenu zīmes u.c.) jābūt datorrakstā, latviešu valodā un ar SMU logo.  

8. Tirdzniecības vietas novākšanu SMU atļauts sākt tikai pēc apbalvošanas ceremonijas beigām. Pēc apbalvošanas ceremonijas 

dalībniekiem ir iespēja turpināt tirgošanos. Pēc plkst. 19:00 visiem stendiem ir jābūt atbrīvotiem un tirdzniecības vietai sakārtotai tādā 

stāvoklī, kā tās izskatījās, kad SMU ieradās. 

SMU dalībnieku atbildība 

1. Katram dalībniekam jābūt pazīšanās piespraudēm – SMU nosaukums, skola, vārds, uzvārds. 

2. Apģērbs - lietišķs vai SMU korporatīvais stils. 

3. SMU dalībnieki ir atbildīgi, lai JA Latvija SMU kvītis izmantotu tirdzniecības laikā. Tirdzniecība notiek uz numurētu ieņēmuma orderu 

pamata, kas ir jāizraksta par katru veikto darījumu un jāizsniedz visiem klientiem 

4. SMU dalībnieki ir atbildīgi, lai Produkts un tā  iesaiņojums būtu kvalitatīvs. 

Noteikumu neievērošana var būt iemesls aizliegumam piedalīties gadatirgū! 
 
Ar parakstu tiek apliecināts, ka SMU dalībnieks ir iepazinies ar augstāk minētajiem noteikumiem un apņemas tos 

ievērot. 
Skolas nosaukums _______________________________________________________ 

SMU nosaukums „_________________________________________________________” 
 

Vārds, uzvārds Paraksts Kontaktālrunis 

   

   

   

   

   

Veiksmīgu tirgošanos! 

http://miljons.jal.lv/Documents/2014_2015_mg/SMU-logo_2.png

