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Junior Achievement –Young Enterprise Latvija 
Vislatvijas SMU Ziemassvētku gadatirgus 2012 

Dalības Noteikumi 
Norises vieta: modes un izklaides centrs Rīga Plaza, Mūkusalas iela 71, Rīga, Latvija  
Norises laiks: no plkst. 11:00 līdz 18:00 

 
1. Līdz gadatirgus atklāšanai (plkst. 12:00) Reģistrācijā jāiesniedz SMU dalībnieku parakstīti Dalības Noteikumi 
2. Maksimālais dalībnieku skaits no viena SMU gadatirgū ir 5. Pie stenda vienlaicīgi ieteicams atrasties ne vairāk kā 

3 dalībniekiem. SMU dalībnieki var atrasties tikai sava stenda zonā, netraucējot apkārtējos un neaizsedzot citu 
stendus. 

3. SMU ir tiesīgi izmantot tikai norādīto tirdzniecības vietu attiecīgajam SMU. (tirdzniecības vieta norādīta ar JA-YE 
Latvija galda karti) 

4. Līdz plkst. 12:00 SMU 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. 

5. SMU nebūs pieejama aizmugurējā siena, kā arī elektrības padeve.  
6. SMU gadatirgus norises vietā būs 6 dažāda izmēra galdi. Minimālais izmērs (60 cm platumā un 55 

dziļumā). Sev piešķirtā galda izmēru SMU uzzinās tikai ierodoties gadatirgū. 
7. JA - YE Latvija izveidotu SMU kvīšu izmantošana tirdzniecības laikā ir obligāta. Tirdzniecība notiek uz numurētu 

ieņēmuma orderu pamata, kas ir jāizraksta par katru veikto darījumu un jāizsniedz visiem klientiem 
8. SMU stendā redzamā vietā jābūt novietotai Reģistrācijas apliecībai (parakstīta, apzīmogota no JA-YE Latvija un 

skolas puses). 
9. SMU stendā visiem materiāliem (vizītkartes, bukleti, cenu zīmes u.c.) jābūt datorrakstā, latviešu valodā un ar JA-

YE Latvija logo un SMU logo 
10. Produkta iesaiņojumam jābūt kvalitatīvām. 
11. Katram dalībniekam jābūt pazīšanās piespraudes – SMU nosaukums, skola, vārds, uzvārds. 
12. Apģērbs - lietišķs vai SMU korporatīvais stils. 
13. Tiem SMU, kuriem tiks piešķirtas letes ar plauktiem, privātās mantas (somas, neizmantotie stenda materiāli u.c.) 

jāievieto šajās atvilktnēs. Garderobes telpā SMU krēsls mantām netiek piešķirts.  
14. SMU stendā vietā krēsls netiks nodrošināts. Ja SMU vēlas, stendā atļauts novietot neliela izmēra krēslu, tabureti. 
15. Tirdzniecības vietu nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Katra SMU nes personīgu atbildību par savu produkciju un 

personīgajām lietām. 
16. Tirdzniecības vietas novākšanu SMU atļauts sākt tikai pēc apbalvošanas ceremonijas beigām. Plkst. 18:00 visām 

tirdzniecības vietām ir jābūt atbrīvotām un sakārtotām tādā stāvoklī, kā tās izskatījām, kad SMU ieradās. 
17. SMU dalībniekiem saudzīgi jāizturas pret piešķirto gadatirgus inventāru, dienas beigās sakārtot tirdzniecības 

vietu. Par sabojātu piešķirto inventāru (galdu) atbildība jāuzņemas personīgi, SMU dalībniekam. 
18. Pasākuma laikā un tirdzniecības vietā un tās tuvumā nedrīkst smēķēt un lietot alkoholu, un citas apreibinošas 

vielas vai atrasties šie vielu radītā reibuma stāvoklī. 
19. Tirdzniecības laikā jāievēro pārdevēja uzvedības zelta ābece:  

1) Sveiciniet ikvienu klientu ar smaidu!  
2) Skatieties savam potenciālajam pircējam acīs! 
3) Nesēdiet aiz letes, nestāviet nekustīgi, sakrustotām rokām vai rokām kabatās!  
4) Nelasiet, neēdiet vai nekošļājat gumiju tirdzniecības vietā! 
5) Neaizraujieties, sarunājoties ar saviem paziņām!  
6) Nerunājieties darba laikā pa telefonu - Jums ir jāstrādā ar klientu! 
7) Neaizmirstiet pateikties klientam par pirkumu, aiciniet vēlreiz apmeklēt SMU stendu! 9) 
8) Atcerieties, ka klientam vienmēr ir taisnība!  
9) Cieniet savu klientu un esiet optimisti! 

17. SMU dalībniekiem netiek nodrošinātas pusdienas. Iesakām ņemt līdzi paciņas no mājām, kā arī tirdzniecības 
centrā ir pieejamas dažāda veida kafejnīcas (otrā ēdiena cenas vidēji sākot no 1,50 Ls). 
18. Jebkuru problēmu vai jautājumu gadījumā vispirms ziņojiet SMU skolotājai – konsultantam. 
19. SMU dalība gadatirgū ir jāveic saskaņā ar SMU Nolikumu un SMU Apliecinājumu. 
 

 Noteikumu neievērošana var būt iemesls aizliegumam piedalīties gadatirgū!  
Skolas nosaukums _______________________________________________________ 
 
SMU nosaukums „_________________________________________________________” 

Vārds, uzvārds Paraksts Kontaktālrunis 

   

   

   

   

   

 


