
BAUSKAI 410 – PILSĒTAS UN NOVADA SVĒTKI 

LĪGOJAM BAUSKĀ 

LIELAIS SVĒTKU GADATIRGUS 

 

Nolikums 

Trīs dienu garumā Bauskā grandiozi tiks svinēta pilsētas 410. gadu jubileja. Šajā gadā 

pilsētas un novada svētki tiks svinēti Līgo svētku ietvaros no 21.-23. jūnijam. 

Aizraujošas aktivitātes, muzikāli priekšnesumi dažādos pilsētas laukumos, skvēros un 

parkos ar noslēguma gājienu un lieluzvedumu Bauskas pilskalna parka estrādē 

“Skroderdienas Silmačos”, kā arī svētku zaļumballi nakts garumā. 23. jūnija visa 

Latvija sabrauks uz Bausku, kur notiks ielīgošana ar Latvijā atzītiem estrādes 

māksliniekiem. Koncerts 24. jūnijā tiks translēts televīzijā, kanālā “LNT”. 

Vēsturiskajā tirgus laukumā, pilsētas centrālajā laukumā – Rātslaukumā - norisināsies 

svētku gadatirgus. Svētku gadatirgū ir aicināti pieteikties – amatnieki, mājražotāji, 

skaisto un gardo lietu tirgotāji, tirgotāji, kas piedāvās iegādāties visu nepieciešamo Līgo 

un Jāņu svētku svinībām. Gaidīsim pieteikums arī no Jāņu zāļu tirgotājiem, vainagu 

pinējiem, siera sējējiem, alus brūvētāji. 

 

Kad: 2019. gada 22. jūnijā 

Cikos: no plkst. 10.00-16.00 

Kur: Bauskas Rātslaukumā (blakus un apkārt Rātsnamam – Rīgas iela, Pasta iela, 

Plūdoņu iela) 

Organizē: Bauskas Kultūras centrs  

Par tirdziņu atbildīgā persona: Nadīna Mediņa, nadina.medina@bauska.lv, 

28246228 

1. Dalībnieki  

Gadatirgū var piedalīties Latvijas amatnieki un mājražotāji, šajā reizē tiks pieņemti arī 

Lietuvas tirgotāju pārstāvju pieteikumi. 

Gadatirgū ir aicināti pieteikties karsto dzērienu (x2), saldējuma tirgotāji (x3), 

ēdinātājs (x2), popkorna un cukurvates tirgotāji (x2). 

(vietu skaits šīm pozīcijām ir ierobežots, lai nepiesātinātu tirdzniecību ar vienādu sortimentu) 

(priekšroka tiks dota tiem, kas pirmie iesūtīs korekti aizpildītu pieteikuma formu) 

Rūpnieciski ražotu preču tirgotāju pieteikumi netiek izskatīti. 

2. Termiņi 

o Oficiāla pieteikšanās Gadatirgum norisinās no 2019. gada 11. marta līdz 30. 

maijam  

o Pieteikumu izvērtēšana un apstiprināšana, atbildes sniegšana notiek nedēļas 

laikā pēc pieteikuma saņemšanas un atbildes sniegšanas “SAŅEMTS”. 
(Vēlamies pēc iespējas ātrāk sniegt atbildi, lai Jūs variet rēķināties ar apstiprinošu/noraidošu 

atbildi laicīgi) 

o Dalības vietas samaksa pēc rēķina izrakstīšanas: līdz 10. jūnijam. 

 

 

 

 



3. Pieteikšanās  

Pieteikuma anketa atrodas organizatora mājaslapā sadaļā “SADARBĪBA”.  

Pieteikuma atrašanās vieta: http://kultura.bauska.lv/tirdzniecibaspieteikuma-

anketa-bauskas-kulturas-centra-rikotajiem-pasakumiem/ 

*pieteikumā nav iespējams pievienot produkciju un stenda bildes, lūgums tās 

atsevišķi atsūtīt uz e-pastu pēc pieteikumu aizpildīšanas: nadina.medina@bauska.lv 

 

4. Izvēles kritēriji 

1. Precīza un korekta pietiekuma anketas aizpildīšana 

2. Termiņu ievērošana 

3. Produkcijas apraksts, papildus iesūtītie foto attēli 

 

Priekšrocības iespējamība: 

Stenda noformējums (vēlams ar latviskiem, etnogrāfiskiem elementiem) 

Produkcijas oriģinalitāte, kvalitāte, unikalitāte 

Latviešu tradicionālās amatniecības darinājums 

5. Dalības maksa: 

Cena par standarta tirdzniecības vietu kas nav lielāka par 3x3m ir 15,00 EUR + PVN 

Par katru nākošo tirdzniecības metru  + 5,00 EUR + PVN. 

(Piemērs: 
Tirdzniecības vieta 3x3m = 18,15 EUR (ieskaitot PVN) 

Tirdzniecības vieta 1,5x1,5 = 18,15 EUR (ieskaitot PVN) 

Tirdzniecības vieta 2x2m = 18,15 EUR (ieskaitot PVN) 

Tirdzniecības vieta 4x4m = 24,20 EUR (ieskaitot PVN) 

Tirdzniecības vieta 5x5m = 30,25 EUR (ieskaitot PVN) ) 

o No dalības maksas tiek atbrīvoti tirgotāji, kuri savu saimniecisko darbību 

reģistrējuši Bauskas novadā. 

o No dalības maksas var tikt atbrīvoti tirgotāji, kuri savā stendā papildus 

tirdzniecībai rāda arī amata prasmes (produkcijas darināšana uz vietas 

pasākumā, jānorāda pieteikumā) 

o Dalībnieks piedalās Tirdziņā tikai ar tādu produkciju vai pakalpojumiem, 

kādus norādījis pieteikumā. 

 

6. Maksāšanas kārtība 

Pēc pieteikuma saņemšanas un tā apstiprināšanas, organizators Dalībniekam sagatavo 

rēķinu, kas tiek elektroniski nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.  

Ja Dalībnieks nav veicis rēķina apmaksu līdz rēķinā norādītā apmaksas termiņa 

beigām, organizatoram ir tiesības tirdzniecības pieteikumu anulēt. 

Tirdzniecības Dalībniekam, kurš dažādu iemeslu dēļ nevar ierasties un piedalīties 

Gadatirgū, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta. 
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7. Organizatora pienākumi un tiesības: 

o Organizators kārto tirdzniecības atļauju un saņem tirdzniecības licenci 

Bauskas novada pašvaldībā; 

o Organizators iespēju robežās nodrošina elektrības pieslēguma vietas tiem 

Dalībniekiem, kuri to ir norādījuši pieteikumā; 

o Organizators nenodrošina Dalībnieku tirdzniecības vietu ar galdiem, nojumēm 

u.c. 

o Organizatoram, ierādot Dalībnieka tirdzniecības vietu, ir tiesības sagrupēt 

Dalībniekus atkarībā no piedāvātās produkcijas sortimenta, tirdzniecības vietu 

platības, elektrības pieslēgumu nepieciešamības vai citiem apsvērumiem. 

o Organizators ir tiesīgs aizliegt dalībniekam tirgot produkciju, kura nav 

norādīta pieteikumā un pārkāpuma nenovēršanas gadījumā, izraidīt dalībnieku 

no pasākuma vietas, kā arī liegt dalību citos organizatora organizētos 

pasākumos turpmāk; 

o Ja tirgotājs ir pieteicis dalību tirdziņā, ir saņēmis apstiprinājumu, taču 

nepaziņo par neierašanos, organizators ir tiesīgs to uzskatīt par iemeslu bez 

paskaidrojuma nepieņemt attiecīgo tirgotāju uz citiem šī paša organizatora 

rīkotiem tirdziņiem/pasākumiem. 

 

8. Dalībnieka pienākumi: 

o Savlaicīgi informēt organizatoru, ja dalībniekam nav iespējas, dažādu iemeslu 

dēļ, ierasties pasākumā; 

o Tirgotājs ar transporta līdzekli drīkst iebraukt tirdzniecības teritorijā tikai, lai 

izkrautu un savāktu produkciju, tirdziņa norises laikā ar auto iebraukt aizliegts. 

Transportlīdzekļiem tirgus laukumā atrasties kategoriski aizliegts. Pasākums 

notiek galvenajā pilsētas laukumā, īpaša zona mašīnu novietošanai netiek 

paredzēta. Mašīnas, pēc uzstādīšanās, būs iespējams novietot vecpilsētas ielās, 

brīvajās vietās; 

o Dalībniekam nav tiesību izvēlēties noteiktu tirdzniecības vietu norises vietā, kā 

arī izbeigt tirdzniecību ātrāk pirms tirdziņa norises beigām bez Organizatora 

apstiprinājuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIELIKUMS 

GADATIRGA TIRDZNIECĪBAS VIETA UN KARTE ATTĒLOS 

 

 

Ilustrācija 1 Plūdoņu iela

Ilustrācija 2 Plūdoņu ielas turpinājums (2) 

 



 

Ilustrācija 3 Rīgas iela 

 

Ilustrācija 4 Galvenais pilsētas laukums - Rātslaukums un Rātsnams 

 

Ilustrācija 5 Kopēja teritorijas karte 


