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Apstiprinu____(paraksts*) ____ 

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra 

 direktore Baiba KĻAVA 

2023. gada 13. martā 

LĪVAS CIEMA SVĒTKU 
„19. LĪVAS TIRGUS” NOTEIKUMI 
2023. gada 20. - 21. maijs, Liepāja 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1.1. „Līvas tirgus” Liepājā tiek rīkots jau 19. reizi un ir nozīmīga Nemateriālā kultūras mantojuma svētku 

„Līvas ciema svētki” (turpmāk – Svētki) sastāvdaļa. Rīko Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas 

Tautas mākslas un kultūras centrs” (turpmāk tekstā – Rīkotājs). 

 

1.2. Svētku teritorija - Zvejnieku aleja un tai piegulošā Jūrmalas parka teritorija. 

 

1.3. „Līvas tirgus” norises laiks apmeklētājiem: 

 20. maijā* no pulksten 12.00 – 20.00 

 21. maijā no pulksten 11.00 – 15.00.  
*2023. gadā 5. maija darba diena, kas iekrīt piektdienā starp sestdienu, 6. maiju, un svētku dienu, 4. maiju, no valsts budžeta 

finansējamās valsts pārvaldes iestādēs, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, ir pārcelta uz sestdienu – 

20. maiju. 

 

1.4. Informāciju par „Līvas tirgus” norisi var saņemt “Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs” 

administrācijā, tālr. 26374920 vai 63423505, vai elektroniski, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: 

livastirgus@liepaja.lv . 

 

1.5. Ar Nolikumu var iepazīties interneta vietnē www.liepajaskc.lv sadaļā “Dokumenti – Nolikumi” . 

 
1.6. Dalībai „Līvas tirgū” var pretendēt juridiska persona - amata meistars, mākslinieks, pārtikas ražotājs 

un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs, kas piedāvā tautas amatniecības un mākslas tradīcijās darinātus, 

oriģinālus un kvalitatīvus izstrādājumus, strādā ar dažādām metodēm un materiāliem, apvienojot seno 

amatu prasmes, tehnoloģiju attīstību un mūsdienu dizaina elementus (turpmāk – Dalībnieks). 

 
1.7. Dalībnieka līdzdalība Svētkos noteikta divas dienas, kuru laikā veiks amatniecības vai pārtikas 

izstrādājumu tirdzniecību un/vai amata prasmju demonstrējumus saskaņā ar šajā nolikumā noteikto 

kārtību. 

 
1.8. Dalībniekam ir iespēja, saskaņojot ar Rīkotāju, nodrošināt arī meistardarbnīcu norisi. 

 
1.9. Rīkotājs izveido Ekspertu komisiju, kuras sastāvā ir Rīkotāja speciālisti un pieaicinātie eksperti. Komisija 

vērtē Dalībnieka pretendenta (turpmāk – Pretendents) pieteikumu. 

 
1.10. Rīkotājs sagatavo un nodrošina “Līvas tirgus” norisi, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 

2016.gada 28.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.3 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota ielu tirdzniecība 

un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana”, kas izdoti saskaņā ar  Ministru kabineta 2010.gada 

12.maija noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 

tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8.un 9.punktu,15.8 un 19.7.apakšpunktu. 

 

2. „LĪVAS CIEMA SVĒTKU”  KONCEPCIJA 

 

2.1.  Svētku koncepcija gan mākslinieciskajās, gan amatnieku aktivitātēs ir Kultūras mantojuma vērtību 

saglabāšana un attīstība, izglītojot sabiedrību, veicināt vērtību izpratni, cieņu pret kultūras daudzveidību, 

cilvēka radošo darbību, zināšanu un prasmju dzīvotspēju un nodošanu no paaudzes paaudzē.  

 

mailto:livastirgus@liepaja.lv
http://www.liepajaskc.lv/
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2.2. Rīkotāja galvenā uzmanība tiek pievērsta amatu meistariem un māksliniekiem, kuri līdz mūsdienām 

pielieto senas un meklē jaunas tehnikas unikālu darbu izgatavošanā – dzintara apstrādē un rotu 

darināšanā, rokdarbos un aušanā, koka un metāla apstrādē, keramikā, latviešu tradicionālajā virtuvē, 

mākslā, dizainā un citās jomās. 

 

3. DALĪBNIEKA PRETENDENTA PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA 

 

3.1. Pretendents līdz 2023. gada 13. aprīlim pulksten 23.59 elektroniskā veidā precīzi aizpilda pieteikumu, 

kas pieejams: www.liepajaskc.lv sadaļā “Dokumenti – Nolikumi”, kam pievienots: 

3.1.1. apliecinājums par Pretendenta īpašumā esošām, Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētām nodokļu 

un citu maksājumu reģistrēšanas, apliecinošām ierīcēm un dokumentāciju; 

3.1.2. saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecības kopija vai reģistrācijas numurs; 

3.1.3. vismaz 2 kvalitatīvi fotoattēli, kuros redzami piedāvātie izstrādājumi un tirdzniecības vietas 

vizuālais noformējums citos pasākumos; 

3.1.4. pārtikas izstrādājumu tirgotājiem - Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja vai atļaujas numurs; 

3.1.5. alkoholisko dzērienu tirgotājiem – Licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai vai licences 

numurs. 

 

3.2. Pretendentu pieteikšanās elektroniskā veidā 2023.gada 14. aprīlī ir slēgta.  
 

3.3. Aizpildot pieteikumu, Pretendents apstiprina, ka iepazinies ar „Līvas tirgus” noteikumiem. 
 

3.4. Pretendents ir atbildīgs par pieteikumā norādīto datu patiesumu. 
 

4. DALĪBNIEKA PRETENDENTA ATLASES UN APSTIPRINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 
4.1. Rīkotājs saņemtos pieteikumus apkopo un iesniedz vērtēšanai Ekspertu komisijai.  

 

4.2. Pretendenta pieteikumu Rīkotājs neizskata, ja:  

4.2.1. nav pievienoti visi Nolikuma 3.1. punktā minētie pielikumi; 

4.2.2. pieteikumā sniegtā informācija par tirdzniecības vietas raksturojumu u.c. informācija ir nepilnīga; 

4.2.3. pieteiktā produkcija pēc Rīkotāja ieskatiem ir pietiekami pārstāvēta; 

4.2.4. piedāvāti nekvalitatīvi izstrādājumi un pakalpojumi; 

4.2.5. pretendents kā 2018., 2019., 2022. gada “Līvas tirgus” Dalībnieks, pārkāpis šī Nolikuma 6. un 

8.punkta noteikumus. 

 

4.3. „Līvas tirgus” Dalībnieka atlases kritēriji ir izcilas kvalitātes daiļamatniecība, latviešu un citu tautu 

amatniecības tradīcijas un mākslinieciskā jaunrade, kas atspoguļojas amatnieku, mākslinieku un 

dizaineru darbos, gan radošajās meistardarbnīcās. 

 

4.4. „Līvas tirgus” Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ Rīkotājam ir tiesības akceptēt vai noraidīt 

Pretendenta pieteikumu, ņemot vērā šādus kritērijus: 

4.4.1. Piedāvājums atbilst amatniecības tradīcijām - dzintara apstrādes, metāla kalšanas, rotu 

darināšanas, ādas, dzintara un koka apstrādes, rokdarbu, pīšanas un keramikas jomās, kā arī 

dizaina un mākslas nozarēs, izvērtējot katra Pretendenta individualitāti un darbu oriģinalitāti; 

4.4.2. Izstrādājumi ir pašu amatnieku, mākslinieku, daiļamatu meistaru un dizaineru darināti; 

4.4.3. Izstrādājumi ir oriģināli, kvalitatīvi un mākslinieciski augstvērtīgi; 

4.4.4. Ēdieni un pārtikas izstrādājumi ir gatavoti no Latvijas lauku produktiem, kā arī pārtikas produktu 

piedāvājums ietver variācijas par latviešu tradicionālās virtuves tēmām; 

4.4.5. Piedāvātais izstrādājums atbilst „Līvas ciema svētku” mākslinieciskajai koncepcijai; 

4.4.6. Dalībnieka pretendenta tirdzniecības vietas vizuālais noformējums ir oriģināls, kvalitatīvs, 

estētisks un atbilst Svētku būtībai; 

4.4.7. Dalībnieka pretendents piedāvā demonstrēt amata prasmes, iesaistot apmeklētājus radošās 

darbnīcās. 

 

4.5. Rīkotājs Ekspertu komisijas lēmumu - apstiprināto Dalībnieku sarakstu pēc 2023. gada 20. aprīļa 

publisko Rīkotāja mājas lapā interneta vietnē www.liepajaskc.lv sadaļā ”Dokumenti - Nolikumi”. 

http://www.liepajaskc.lv/
http://www.liepajaskc.lv/
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4.6. Pretendentam, kura dalību “Līvas tirgū” apstiprinājusi Ekspertu komisija, uz pieteikumā norādīto 

elektroniskā pasta adresi Rīkotājs nosūtīs priekšapmaksas rēķinu par dalības maksu un pašvaldības 

nodevu saskaņā ar Nolikuma 5.punktā noteikto. 

4.7. Par Dalībnieku kļūst Pretendents, kas samaksājis dalības maksu un pašvaldības nodevu par 

tirdzniecību publiskās vietās un iekļauts “Līvas tirgus” Dalībnieku sarakstā pašvaldības atļaujas 

saņemšanai. 

 

5. DALĪBAS MAKSAS UN PAŠVALDĪBAS NODEVAS NORĒĶINU KĀRTĪBA 

 

5.1. Dalības maksa ir noteikta saskaņā ar Liepājas pilsētas domes 2018. gada 15. marta lēmuma Nr.83 

“Par atsevišķu kultūras iestāžu maksas pakalpojumiem” 3. punkta 3. Pielikumu “Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes “Liepājas pilsētas Domes Tautas mākslas un kultūras centrs” sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumi”.  

 

5.2. Dalības maksu saskaņā ar šī Nolikuma 1.7.punktu aprēķina par 2 (divām) dienām, ņemot vērā 

Dalībnieka piedāvāto preču kategoriju un pieteikto vietu skaitu. 

 
5.3. Vienas tirdzniecības vietas izmērs “Līvas tirgus” laikā ir ne lielāks kā 3m x 3m un tā ir numurēta. 

 

5.4. Ja tirdzniecības vietas iekārtojuma specifika paredz lielāku platību, Rīkotājs to saskaņo un maksu 

aprēķina par apstiprināto vietu skaitu. 

 
5.5. Dalības maksa par 1 (vienu) vietu:  

 

Piedāvāto izstrādājumu kategorija 

 
Mērvienība 

 
CENA 
(EUR) 

Dalības 
maksa 

par 
divām 

dienām 
(EUR) 

Pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi  3x3m dienā 15,- 30,- 

Pašu audzētas un/ vai ražotas pārtikas preces 3x3m dienā 15,- 30,-  

Rūpnieciski ražotas nepārtikas preces 3x3m dienā 20,- 40,- 

Rūpnieciski ražotas pārtikas preces un sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumi 

3x3m dienā 23,- 46,- 

 

5.6. Dalības maksa tiek izmantota Svētku norises sagatavošanai – “Līvas tirgus” teritorijas iekārtošanai, 

kultūras programmu un amata prasmju demonstrējumu nodrošināšanai. 

 

5.7. Papildus dalības maksai tiek piemērota pašvaldības nodevas likme par vienas tirdzniecības vietas 

izmantošanu, kas noteikta Liepājas pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.5 “Par pašvaldības nodevu 

par tirdzniecību publiskās vietās Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijā”, skatīt 4. lapā.   
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5.7.1. Ielu tirdzniecībā pasākuma laikā saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.2.punktu: 

Nosaukums 

CENA par 
vienu dienu 

(EUR) 

CENA par 
divām 

dienām 
(EUR) 

1. Pašu ražotas pārtikas preces:    

1.1. zivju un gaļas produkcija 4,27 8,54 

1.2. Citas pašu ražotas pārtikas preces 2,85 5,70 

2. Rūpnieciski ražotas pārtikas preces:    

2.1. zivju un gaļas produkcija 5,69 11,38 

2.2. citas rūpnieciski ražotas pārtikas preces 4,27 8,54 

3. Pašu audzētas nepārtikas preces:    

3.1. grieztie ziedi 1,42 2,84 

3.2. no ziediem, zariem gatavoti izstrādājumi 2,85 5,70 

3.3. puķu, dārzeņu stādi 4,27 8,54 

3.4. augļu koku un ogulāju stādi, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli 8,54 17,08 

3.5. u.c. pašu audzētas nepārtikas preces 5,69 11,38 

4. Pašu audzētas pārtikas preces:    

4.1. dārzeņi, ogas, augļi 2,85 5,70 

5. Pašu izgatavoti mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi 2,85 5,70 

6. Rūpnieciski ražotas nepārtikas preces 5,69 11,38 

7. Savvaļas augi, ogas, sēnes, rieksti 2,85 5,70 

8. Importa ziedi 5,69 11,38 

9. Bezalkoholiskie dzērieni 4,27 8,54 

10. Uzkodas no speciālām iekārtām 4,27 8,54 

11. Alkoholiskie dzērieni 21,34 42,68 

12. Pašu ražotas nepārtikas preces 2,85 5,70 

 

5.7.2. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskā vietā (t.sk. tirdzniecība pasākuma 

laikā) saskaņā ar Saistošo noteikumu 4.3. punktu. 

 

5.8. Dalībnieks dalības maksas un pašvaldības nodevas maksājumu veic ar pārskaitījumu saskaņā ar 

Rīkotāja nosūtīto priekšapmaksas rēķinu tajā norādītajā apmērā un termiņā.  

 

5.9. Maksājums tiek uzskatīts par apmaksātu tad, kad nauda ir saņemta Rīkotāja norēķinu kontā, bet ne vēlāk 

kā līdz 2023. gada 8. maijam. 

 

5.10. Dalībnieku svītro no “Līvas tirgus” Dalībnieku saraksta, ja maksājums nav saņemts līdz nolikuma 5.9. 

punktā norādītajam datumam. 

 
5.11. Ja Dalībnieks atsauc dalību “Līvas tirgū”: 

5.11.1.  līdz 8. maijam iesniedzot Rīkotājam rakstisku iesniegumu, Rīkotājs atmaksā Dalībniekam 

dalības maksu un pašvaldības tirdzniecības nodevu rēķinā norādītajā apmērā; 

5.11.2. pēc 8. maija, tad nodeva, ko Rīkotājs saskaņā ar Dalībnieku sarakstu pilnā apjomā samaksājis 

Liepājas pilsētas domes kontā, Dalībniekam netiek atgriezta. 

 
6. “LĪVAS TIRGUS” NORISE UN KĀRTĪBA 

6.1. Reģistrējoties svētku informācijas centrā, Dalībnieks saņem transporta caurlaidi, pašvaldības atļauju par 

tirdzniecību publiskā vietā, Rīkotāja norādes par tirdzniecības vietu un citu informāciju. 

 

6.2. Rīkotājs Dalībniekam pirmajā Svētku dienā ierāda tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma 

sniegšanas vietu, atbilstoši iepriekš saskaņotajam izmēram, nodrošina elektroenerģijas padevi saskaņā 

ar Dalībnieka pieteikumā norādīto informāciju. 

 
6.3. Iebraukšana tirdzniecības vietu montāžai un demontāžai Svētku teritorijā notiek tikai no Roņu ielas puses 

pa Zvejnieku aleju. Izbraukšana – pa Kūrmājas prospektu. Dalībnieku transporta novietošana paredzēta 

Zvejnieku alejā 11B.  
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6.4. Katram transportlīdzeklim ir sava caurlaide, kas, ar norādītu transporta līdzekļa reģistrācijas numuru, 

Dalībnieka nosaukumu, novietota aiz automašīnas priekšējā vējstikla citiem labi redzamā vietā. 

 
6.5. Dalībnieks, pēc tirdzniecības vietas iekārtošanas, autotransportu novieto ārpus Svētku teritorijas. 

 
6.6. Tirdzniecības vietas montāža un demontāža Svētku teritorijā: 

6.6.1. Tirdzniecības vietu iekārtošana, tai skaitā transporta kustība: 

20. maijā no plkst. 8.00 - 11.30  

21. maijā no plkst. 8.00 - 10.30; 

 

6.6.2. Tirdzniecības vietu demontāža un izvešana:  

20. maijā no plkst. 20.00, 

21. maijā no plkst.15.00.  

 

6.6.3. Iebraukšana Svētku teritorijā, preču un tirdzniecības vietas aprīkojuma izvešanai, atļauta tikai 

pēc tirdzniecības vietas demontāžas.  

 

6.7. Dalībnieks personīgi nodrošina tirdzniecības vietai nepieciešamo aprīkojumu. 

 

6.8. Dalībnieks nodrošina oriģinālu, kvalitatīvu un Svētku būtībai atbilstošu tērpu un tirdzniecības vai 

sabiedriskās ēdināšanas vietas noformējumu: 

6.8.1. ģērbjas tautastērpā, stilizētā tautastērpā vai pašu darinātā, Svētku tematikai atbilstošā svētku 

tērpā; 

6.8.2. noformējumā izmanto dabīgos materiālus un galdu pārklāj ar lina audumu. Ja tirdzniecības 

vietas pārsegšanai tiek izmantota telts vai nojume, Rīkotājs iesaka balto krāsu. 

6.9. Rīkotājs aicina Dalībniekus tirdzniecības vietās sniegt Svētku apmeklētājiem rakstisku informāciju par 

sevi un savu izstrādājumu (materiāls, tehnoloģija, u.c.). 

 

7. RĪKOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. Lai saņemtu pašvaldības atļaujas par ielu tirdzniecību vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanu “Līvas tirgus” laikā, Rīkotājs iesniedz pašvaldībā iesniegumu, pievienojot Dalībnieku sarakstu, 

kā arī veic pašvaldības nodevas samaksu par visiem sarakstā iekļautajiem Dalībniekiem. 

 

7.2. Rīkotājs nodrošina: 

7.2.1. pašvaldības atļauju izsniegšanu Dalībniekam pasākuma norises pirmajā dienā; 

7.2.2.  vispārējo kārtību pasākuma norises laikā; 

7.2.3.  administratoru darbu Dalībnieku koordinācijai un noteikto noteikumu uzraudzībai; 

7.2.4.  Svētku teritorijas uzturēšanu kārtībā un tās sakopšanu pēc pasākuma. 

 

7.3. Rīkotājs neatbild par Dalībnieka: 

7.3.1.  tirdzniecības vietai nepieciešamo aprīkojumu; 

7.3.2.  preču un mantu drošību „Līvas tirgus” norises laikā. 

 
7.4. Rīkotājs neuzņemas atbildību par nepārvaramas varas apstākļu, Dalībnieka vai apmeklētāju vainas dēļ 

radītiem zaudējumiem. 

 
7.5. Rīkotāja lēmumi attiecībā uz Dalībnieku atlasi un tirdzniecības vietu izkārtojumu ir galīgi un nav 

apstrīdami.  

 

7.6. Rīkotājs ir tiesīgs:  

7.6.1.  izvietot Dalībnieku tirdzniecības vietas pēc saviem ieskatiem un pasākuma norises laikā 

nepieciešamības gadījumā koordinēt un mainīt tirdzniecības vietu izkārtojumu, saskaņā ar 

Svētku koncepciju; 

7.6.2. pieprasīt zaudējumu atlīdzību, kas  radušies Dalībnieka vainas dēļ; 

7.6.3. aizliegt nesaskaņotu reklāmu un reklāmmateriālu izplatīšanu, kā arī visa veida reklāmu un 

reklāmmateriālu izplatīšanu gadījumos, ja tās saturs ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem un/vai 

Svētku koncepciju.  
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7.7. Rīkotājs ir tiesīgs anulēt Dalībnieka dalību “Līvas tirgū”: 

7.7.1. ja Dalībnieks nav ieradies un/vai reģistrējies Svētku norises vietā pirmajā dienā – 20. maijā 

līdz pulksten 11.00. 

7.7.2. ja Dalībnieks neievēro šī nolikuma 8.3.punktā minētās prasības, sastādot aktu. 

7.7.3. ja ir mainīts sākotnēji tirdzniecībai paredzēto preču sortiments; 

7.7.4. ja izsniegtā tirdzniecības atļauja nodota citai personai. 

 

8. “LĪVAS TIRGUS” DALĪBNIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

8.1. Dalībnieks nodrošina, lai tirdzniecības vietā atrodas visi dokumenti vai to kopijas atbilstoši saimniecisko 

darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanas atļauja jāuzrāda pēc pieprasījuma. 

 
8.2. Dalībnieks ir atbildīgs: 

8.2.1. par noteikumu ievērošanu un kārtību savā tirdzniecības vietā; 

8.2.2. par pieteikumā norādītās produkcijas piedāvājuma un pašvaldības atļaujā norādīto  

nosacījumu ievērošanu; 

8.2.3. par ierādītās tirdzniecības vietas izvietojuma un platības ievērošanu; 

8.2.4. par tirdzniecības vietas vizuālo risinājumu;  

8.2.5. par ugunsdrošības noteikumu, darba drošības noteikumu un sanitāro prasību ievērošanu; 

8.2.6. par apmeklētāju drošību amata demonstrējuma laikā; 

8.2.7. par tīrības un kārtības nodrošināšanu, tai skaitā atkritumu savākšanu un izvešanu tirdzniecības 

vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietā un 1,5 m rādiusā ap tirdzniecības 

vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietu; 

 
8.3. Dalībniekam nav atļauts Svētku laikā: 

8.3.1. patvarīgi iezīmēt, aizņemt vai mainīt tirdzniecības vietu; 

8.3.2. tirdzniecības vietā turēt automašīnu, izņemot gadījumu, ja saņemta Rīkotāja atļauja; 

8.3.3. demontēt un atstāt tirdzniecības vietu pirms “Līvas tirgus” norises laika beigām, izņemot, ja ir 

attaisnojošs iemesls (piemēram, slimība), nekavējoties par to informējot Rīkotāju; 

8.3.4. traucēt vai kā citādi ietekmēt cita Dalībnieka darbību pasākuma laikā. 

 
8.4. Dalībniekam ir pienākums ar cieņu izturēties pret citiem Dalībniekiem un Svētku apmeklētājiem.  

 
8.5. Dalībnieks atlīdzina zaudējumus, kas Rīkotājam radušies Dalībnieka vaina dēļ, pamatojoties uz sastādīto 

aktu. 

 

9. BALVA „LĪVAS TIRGUS MEISTARSTIĶIS” 

9.1. Balva „Līvas tirgus Meistarstiķis” tiek piešķirta, lai veicinātu „Līvas ciema svētkos” iesaistīto Dalībnieku 
amatniecības tradīcijās balstītu jaunradi un tradīciju pārnesi jaunos dizaina produktos un pakalpojumos. 

9.2. Rīkotāja izveidota komisija 5 līdz 7 cilvēku sastāvā, kurā iekļauti amatniecības un radošo nozaru 
profesionāļi, pašvaldības un sabiedrības pārstāvji, „Līvas tirgus” laikā, 20. un 21. maijā, izvērtē visus 
„Līvas tirgus” Dalībniekus un balvas piešķir Dalībniekiem: 

9.2.1. kuri līdz šodienai pielieto senas, ka arī meklē jaunas tehnikas unikālu amatniecības un 
mākslas darbu izgatavošanā; 

9.2.2. kuru darbos redzamas stabilas etnogrāfijas, mākslas un amatniecības vērtības, formās un 
darbos, veicinot jaunradi un radošumu; 

9.2.3. kuri saistoši un mūsdienīgi spēj popularizēt amatniecības, lietišķās mākslas, daiļamatniecības 
un dizaina daudzveidību un ar savām zināšanām dod iespēju arī „Līvas ciema svētku” 
apmeklētājiem darboties un kļūt radošākiem; 

9.2.4. kuru piedāvātie amatniecības izstrādājumi, kā arī tirdzniecības vietas vizuālais noformējums 
izceļas ar īpašu unikalitāti, oriģinalitāti un kvalitāti; 

9.3. Balvas „Līvas tirgus Meistarstiķis” pasniedz 21. maijā. Balvas pasniegšanas laiks tiek norādīts Svētku 
programmā.  


