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1. Vispārīgā informācija 
1.1. Tirgus izpētes identifikācijas numurs  
 BKC-TI-2018/14 
1.2. Pasūtītājs un Iepircējs 

Pasūtītājs Bauskas novada pašvaldības iestāde 
“Bauskas Kultūras centrs” 

Adrese Kalna 18, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 
Reģ. Nr. 90000033119 
Iepircējs Bauskas novada pašvaldības iestāde 

“Bauskas Kultūras centrs” 
Adrese Kalna 18, Bauska, Bauskas novads, LV-3901 
Reģ. Nr. 90000033119 
Kontaktpersona Uģis Skuja 
Tālruņa Nr. 23202339 
E-pasta adrese ugis.skuja@bauska.lv 

1.3. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2018.gada 11.jūlijam, plkst.12.00 Bauskas Kultūras centrā 
Kalna iela18, Bauskā, Bauskas nov., iesniedzot personīgi, atsūtot pa pastu vai atsūtot uz e-
pastu ugis.skuja@bauska.lv  (parakstītu, PDF vai JPG formātā). 

 

2. Informācija par tirgus izpētes priekšmetu 
2.1. Tirgus izpētes priekšmets ir „Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Bauskas 

Pilskalna parka estrādē” saskaņā ar  tehnisko specifikāciju  (3.pielikumu). 
2.2. Līguma izpildes laiks: no 2018. gada 3. augusta plkst. 18.00 līdz 2018. gada 6. augusta 

plkst. 9.00. 
2.3. Paredzamā līguma izpildes vieta: Bauskas Pilskalna parka estrāde.  
2.4. Instrukcijā noteiktā kārtībā pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu tirgus izpētes 

priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. 
 

3. Prasības pretendentiem 
3.1. Iepirkumā piedāvājumus var iesniegt fiziskas, juridiskas personas, kuras ir reģistrētas LR 

likumos noteiktajā kārtībā un kuras piedāvā veikt Instrukcijas prasībām atbilstošu 
pakalpojumu.  

3.2.Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 
maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, 
kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav 
apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu.  

3.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, 
nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas 
kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 eiro.  

3.4. Nolikuma 3.2..un 3.3.apakšpunktā minēto apstākļu esamību Iepirkuma komisija pārbaudīs 
tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

 

4. Iesniedzamie dokumenti 
4.1. Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē sagatavots atbilstoši Instrukcijas 

1.pielikumam. 
4.2. Vispārēja informācija par pretendentu sagatavota atbilstoši Instrukcijas 2.pielikumam. 
4.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas 

reģistrācijas apliecības kopija.  
4.4. Vismaz viena pasūtītāja pozitīva atsauksme par šīs tirgus izpētes priekšmetam līdzīgas 

piegādes veikšanu. 
4.5. Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Instrukcijas 3.pielikumam. Finanšu piedāvājumā 

jānorāda cena eiro (EUR) bez PVN.  
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5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji 
5.1. Iepircējs izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu kas atbilst Instrukcijas prasībām un viens no 

kritērijiem ir piedāvājums ar zemāko cena.  
 

6. Līgums 
6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu 

un saskaņā ar Instrukciju un Līguma projektu (4.pielikums). 
6.2. Avansa maksājums netiek paredzēts. 
 

7. Iepircēja tiesības un pienākumi  
7.1. Iepircēja tiesības: 

7.1.1.Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā. 
7.1.2. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās 

slēgt līgumu ar Pasūtītāju. 
7.2. Iepircēja pienākumi: 

7.2.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu 
bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības 
pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, 
lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro iesniegtos sertifikātus 
un dokumentus. 

7.2.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to 
pretendentu. 

7.2.3.Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret 
tiem. 

7.2.4. Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt 
informāciju par Instrukciju. 

7.2.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem 
normatīvajiem aktiem un šo Instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu 
par tirgus izpētes izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7.2.6. Piecu darba dienu laikā pēc tirgus izpētes noslēgšanas informēt pretendentus par tās 
rezultātiem. 

 

8. Pretendenta tiesības un pienākumi 
8.1. Pretendenta tiesības. 

8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. 
8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto 

piedāvājumu. 
8.1.3.Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
8.1.4. Pretendents var 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt tirgus 

izpētes ziņojuma kopiju. 
8.2. Pretendenta pienākumi. 

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijas prasībām. 
8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 
8.2.3.Sniegt atbildes uz Iepircēja jautājumiem, kas nepieciešamas pretendentu atlasei, 

piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 
8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. 
8.2.5. Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam līgums 2 (divu darbadienu laikā) , 

no brīža, kad tas ir saņēmis no Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt līgumu. 
 
Sagatavoja:      

Bauskas Kultūras centra 
Direktora vietnieks saimnieciski tehniskajā darbā 

Uģis Skuja  
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1.pielikums 
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. BKC/TI/2018-14 
 

PIETEIKUMS 
 

Pretendents:  
pretendenta nosaukums 

 
 

pretendenta adrese 
 

 
vienotais reģistrācijas Nr. 

 
 

vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds 
 

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam nodrošināt 
apsardzes pakalpojumus, saskaņā ar Tirgus izpētes iepirkuma instrukcijas - „Fiziskās 
apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Bauskas Pilskalna parka estrādē” identifikācijas Nr. 
BKC/TI/2018-14, dokumentu prasībām un, piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par 
kopējo līguma summu: 
 

Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums Līgumcena 
EUR (bez PVN) 

Fiziskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšana Bauskas Pilskalna 
parka estrādē festivālā “TasTe Bauska”  

 
Ar šī pieteikuma iesniegšanu: 
– apņemamies ievērot visas iepirkuma prasības; 
– apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma dokumentiem un šajā piedāvājuma 

līgumcenā pilnībā iekļāvuši visas paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību 
un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā. 

 

                         Z.v.  

_________________________________________ 
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts 
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2.pielikums 
 

Vispārēja informācija par pretendentu 
 

1. Nosaukums:  

2. Reģ. Nr.:  

3. Adrese:  

4. Kontaktpersona:  

5. Telefons:  

6. Fax:  

7. E-pasts:  

8. Reģistrācijas vieta:  

9. Reģistrācijas gads:  

10. Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):  

11. Finanšu rekvizīti:  

Bankas nosaukums:  

Bankas kods:  

Konta numurs:  
 
 
 Z.v. 

 
__________________________________________ 
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts 

 
_________________ 

(datums) 
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3.pielikums 

 
Finanšu piedāvājums  

 

Nr. Nosaukums Stundu 
skaits 

Cena stundā 
vienam 

apsardzes 
darbiniekam  

EUR 

Summa EUR 

1. 

Fiziskās apsardzes pakalpojuma 
nodrošināšana no 2018.gada 3.augustā līdz 
2018.gada 6.augustam festivālā “Bauska 
TasTe” saskaņā ar Līguma 1.pielikumu 
(Tehniskā specifikācija un Darba 
uzdevums) 

   

SUMMA KOPĀ EUR bez PVN  
PVN 21%  

SUMMA (EUR) ar PVN 21%  
 

Cenā iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, izņemot PVN. 
Piedāvātajā līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai 
izpildei. 

  
 
 

__________________________________________ 
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts 

 
_________________ 

(datums) 
 

      Z.V. 
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4.pielikums  
/Līguma projekts/ 

LĪGUMS Nr. 1-14.1/____ 
Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana  

Bauskas Pilskalna parka estrādē festivālā “Bauska TasTe” 
 

Bauskā       2018. gada ____.______________   
 

Bauskas Kultūras centrs (turpmāk - Pasūtītājs), tā direktora Jāņa Dūmiņa personā, kurš 
rīkojas pamatojoties uz Bauskas kultūras centra nolikumu, un 

 
_______ (turpmāk - Izpildītājs), tās _______ personā, kura rīkojas saskaņā ar _____, 
 
abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi Puse, pamatojoties uz Tirgus izpētes iepirkuma - 

“Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Bauskas Pilskalna parka estrādē”, 
(identifikācijas Nr. BKC/TI/2018-14) rezultātiem, noslēdz sekojošu vienošanos (turpmāk - 
Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Fiziskās apsardzes pakalpojumu 

nodrošināšanu Līgo svētku pasākumā (turpmāk līgumā – Pakalpojums), saskaņā ar 
līguma pielikumu Nr.1 (Tehniskā specifikācija). 

1.2. Pakalpojuma sniegšanas adrese: Bauskas Pilskalna parka estrāde, Bauska, Bauskas nov., 
LV-3901. 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 
2.1. Līguma summa, saskaņā ar Līguma pielikumu Nr.3 – “Finanšu piedāvājums”, par Līgumā 

minēto Pakalpojumu izpildi ir EUR _____ (_____ eiro un __ eiro centi), tajā skaitā 21% 
pievienotās vērtības nodoklis EUR _____ (_____ eiro un __ eiro centi) un pamatsumma 
EUR _____ (_______ eiro un ___ eiro centi). 

2.2. Līguma summu Pasūtītājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas. 
2.3. Avansa maksājums netiek paredzēts. 
2.4. Visi maksājumi Līguma ietvaros Izpildītājam tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas 

kontu. 
2.5. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

3. Kvalitāte un garantija 
3.1. Izpildītājs garantē sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un atbilstību Līgumam un visām Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz Pakalpojumu. 

4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 
4.1. Pasūtītāja pienākumi: 
4.1.1. nozīmēt kontaktpersonu no Pasūtītāja puses: Kontaktpersona: Bauskas Kultūras centra 

direktora vietnieks saimnieciski tehniskajā darbā Uģis Skuja, tālr. Nr. 23202339; 
4.1.2. norēķināties ar Izpildītāju par kvalitatīvi veikto Pakalpojumu Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 
4.2. Pasūtītāja tiesības: 

4.2.1. izvirzīt pretenzijas par Pakalpojumu, ja tas pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma 
noteikumiem; 

4.2.2. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma 
nosacījumus. 
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5. Izpildītāja pienākumi un tiesības 
5.1. Izpildītāja pienākumi: 

5.1.1. norīkot atbildīgo personu no Izpildītāja puses.  
5.1.2. Sniegt kvalitatīvu Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām; 
5.1.3. sniegt Pakalpojumu Līgumā paredzētajos laikos un saskaņā ar darba uzdevumu; 

5.2. Izpildītāja tiesības: 
5.2.1. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3(trīs) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu 

konstatācijas brīža, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas traucē vai varētu 
traucēt Līgumā noteikto saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 

5.2.2.      Izpildītājam ir tiesības saņemt atlīdzību saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

6. Pušu atbildība 
6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā 

arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 
6.2. Ja Izpildītājs neizpilda Līgumā noteiktās saistības un kavē Pakalpojuma izpildi, Pasūtītājs 

ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5% (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no Līguma 
summas. 

6.3. Ja Pasūtītājs nesamaksā Izpildītājam Līguma maksājumu paredzētajos termiņos, 
Izpildītājs ir tiesīgs piemērot par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% (nulle, komats, 
pieci procenti) apmērā no Līguma summas. 

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

7. Nepārvarama vara 
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 
neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc 
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 
varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmas stihiskas nelaimes, avārijas, 
katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un 
pārvaldes institūciju lēmumi. 

8. Līguma grozīšana un izbeigšana 
8.1. Līgumu var grozīt vai papildināt, atbilstoši Latvijas Republikā normatīvo aktu noteiktajai 

kārtībai, noformējot rakstiski Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.2. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā, vai pusēm savstarpēji 
vienojoties. 

8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma, ja Izpildītājs sniedz Pakalpojumu, kas 
neatbilst Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos 
zaudējumus. 

8.4. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 8.3.apakšpunktu, Līgums uzskatāms par izbeigtu 
nākamajā dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu ierakstītā vēstulē 
izsūtīšanas dienas. 

9. Strīdu izskatīšanas kārtība 
9.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 
9.2. Gadījumā, ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, strīdu izskatīšana 

tiks nodota tiesai Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

10. Citi noteikumi 
10.1. Jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 
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10.2. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama. 
10.3. Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros un ar 2 (diviem) pielikumiem, no 

kuriem vienu eksemplāru saņem Pasūtītājs, bet otru - Izpildītājs. 

11. Atbildīgās personas 
11.1. Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses: Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas 

Kultūras centrs” direktora vietnieks saimnieciski tehniskajā darbā Uģis Skuja, tālr. Nr. 
23202339. 

11.2. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses: ________________ 

12. Līguma pielikumi 
1. pielikums – Tehniskā specifikācija un Darba uzdevums – uz 1 (vienas) lpp. 
2.pielikums – „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lpp. 

13. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pasūtītājs: 
Bauskas Kultūras centrs 

Izpildītājs: 
 

Reģ. Nr.90000033119 
Adrese: Kalna iela 18, Bauska 
Bauskas nov., LV-3901 
Banka: AS „SEB banka”, UNLALV2X 
Konta Nr.LV68UNLA0050019274982 

Reģ. Nr. 
Adrese:  
Banka:  
Konta Nr. 

Bauskas Kultūras centra direktors 
 

____________________________________ 
Jānis Dūmiņš 

 
 
_____________________________________ 

 
 
2018. gada ___.______________ 

 
2018. gada ___.______________ 

    Z.V.      Z.V. 
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 Līguma Nr.1-14.1/____  
pielikums Nr.1 

 
Tehniskā specifikācija 

„Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Bauskas Pilskalna parka estrādē” 
 

Pakalpojums ietver sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu Bauskas Kultūras centra 
rīkotā mūzikas un aktīvās atpūtas festivālā “Bauska TasTe” no 2018.gada 3.augusta plkst.18:00 
– 6.augusta plkst. 9:00. 
 
 
Darba uzdevums: 

• izplānot nepieciešamo apsardzes personāla skaitu (minimālais sastāvs 34 apsargi) un 
to darba uzdevumu atbilstoši konkrētā pasākuma specifikai; 

• kontrolēt festivālā iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu festivāla laikā un teritorijā 
(pielikums Nr.3). 

• vispārējas sabiedriskās kārtības ievērošanas, drošības un ugunsdrošības prasību 
ievērošanas kontrole pasākuma teritorijā; 
pasākuma dalībnieku, īpašo personu vai grupas fiziska apsardze skatuves un aizkulišu 
teritorijā; 

• apsargāt teritorijas galveno ieejas zonu un kontrolēt, lai teritorijā neiekļūst 
transportlīdzekļi, kuriem nav izsniegta iebraukšanas caurlaide Bauskas pilskalna parka 
estrādē; 

• nepieciešamības gadījumā piesaistīt operatīvos dienestus (Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests, Valsts policija, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests); 

• Nodrošināt radio sakarus ar pasākuma organizatoriem; 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts 

 
_________________ 

(datums) 
 

      Z.V. 
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Līguma Nr.1-14.1/____  
pielikums Nr.2 

 
Finanšu piedāvājums  

 

Nr. Nosaukums Stundu 
skaits 

Cena stundā 
vienam 

apsardzes 
darbiniekam  

EUR 

Summa EUR 

1. 

Fiziskās apsardzes pakalpojuma 
nodrošināšana saskaņā ar Līguma 1. 
pielikumu (Tehniskā specifikācija un Darba 
uzdevums) 

   

SUMMA KOPĀ EUR bez PVN  
PVN 21%  

SUMMA (EUR) ar PVN 21%  
 

Cenā iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, izņemot PVN. 
Piedāvātajā līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai 
izpildei. 

  
 
 

__________________________________________ 
Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts 

 
_________________ 

(datums) 
 

      Z.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



12 
 

Līguma Nr.1-14.1/____  
pielikums Nr.3 

 

FESTIVĀLA “BAUSKA TASTE” NOTEIKUMI 

 

• Iegādājoties festivāla biļetes un atrodoties festivāla teritorijā, tiek pieņemts, ka 
apmeklētājs ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņēmies ievērot tos, kā arī Latvijas 
Republikas normatīvos aktus. 

• Atrodoties festivāla teritorijā, Jūs piekrītat, ka varat tikt fotografēts, filmēts un pēc tam 
atspoguļots presē, sociālajos portālos un citos medijos; 

• Festivāla teritorijā Jums jāņem vērā organizatoru un apsardzes darbinieku norādījumi; 
• Festivāla organizatoriem un apsardzes darbiniekiem ir tiesības liegt ieeju vai izraidīt no 

Festivāla teritorijas apmeklētājus, kuru uzvedība varētu apdraudēt citu apmeklētāju 
drošību un/vai traucēt festivāla norisei; 

• Festivāla teritorija apmeklētājiem ir atvērta: 
4.augustā no plkst. 12.00 līdz plkst. 05.00 
5. augustā no plkst. 12.00 līdz 6.augusta plkst. 1.00 

• Iepriekšpārdošanā iegādātās biļetes pie ieejas festivāla teritorijā tiks apmainītas pret 
ieejas aproci. Festivāla teritorijā var atrasties tikai ar derīgu ieejas aproci.  Bojātas – 
saplēstas, salīmētas, sagrieztas – aproces tiek uzskatītas par nederīgām. Biļetēm ir 
jāatrodas pie apmeklētāja visu festivāla apmeklējuma laiku. Nespēja uzrādīt biļeti var 
būt par iemeslu apmeklētāja izraidīšanai no festivāla teritorijas. 

• Rīkotājs var atteikt iekļūšanu festivāla teritorijā, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka 
uzrādītās biļetes ir pirktas no nepilnvarotiem tirgotājiem vai citiem neatļautiem avotiem, 
vai ja tās ir kopētas vai pavairotas kā citādi. 

• Priekšnosacījums iekļūšanai festivāla teritorijā ir personīgo mantu apskate, tā tiek 
veikta, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību. Kārtības uzturētāji (apsardzes darbinieki) 
drīkst apskatīt gan apģērbu, gan somas un to saturu, gan citas lietas, kas tiek noteiktas 
pēc rīkotāja ieskatiem, gan ienākot festivāla teritorijā, gan izejot no tās. 

• Apmeklētājam var atteikt iekļūšanu festivāla teritorijā, ja, pēc rīkotāja domām, viņš ir 
pārmērīgā reibuma stāvoklī vai var nonākt pārmērīgā alkohola reibuma stāvoklī. 

• Atkārtota ieeja festivāla teritorijā ar iepriekš izmantotu biļeti vai ielūgumu ir kategoriski 
aizliegta 

• Biļešu kasēs, kas atrodas pie Festivāla ieejas ir iespējams iegādāties biļeti, norēķinoties 
tikai skaidrā naudā. UZMANĪBU! Biļetes festivālā uz vietas ir dārgākas – 15 EUR. 
Pensionāriem, uzrādot apliecību, ieejas maksa nemainīgi – 5 EUR. Bērniem līdz 14 
gadu vecumam un cilvēkiem ar invaliditāti ieeja – bezmaksas.  

• Teritorijā darbosies telšu pilsētiņa, telšu pilsētiņas cena vienai personai ir 3 EUR. 
Festivāla apmeklētājs pats atbild par savām personiskajām telšu pilsētiņā atstātajām 
mantām.  
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• Festivāla teritorijā ir iespējams novietot auto. Autostāvvietas cena vienam 
transportlīdzeklim ir 10 EUR. Nopērkot autostāvvietas biļeti, apmeklētājs saņem 
caurlaidi, lai atrastos Bauskas Pilskalna parka estrādes teritorijā. Pārvietoties tālāk par 
noteikto stāvlaukumu festivāla teritorijā ir kategoriski aizliegts. Izbraucot no festivāla 
automašīnu stāvvietas un atgriežoties tajā citu reizi, par automašīnas novietošanu ir 
jāmaksā atkārtoti.  

• Rīkotājs patur tiesības mainīt festivāla koncertu programmu vai uzstāšanās kārtību. 
• Apmeklētājs apzinās, ka festivāla laikā izmantotās skaņu pastiprinošās iekārtas var radīt 

papildu slodzi dzirdei, kā arī to, ka festivāla koncertu laikā var tikt izmantotas gaismu 
iekārtas ar stroboskopisku efektu.  

• Neatļautu priekšmetu vai jebkādu citu priekšmetu nodošana uzglabāšanai festivāla 
apkalpojošajam personālam vai kārtības uzturētājiem nav paredzēta un netiks 
nodrošināta.  

 

FESTIVĀLA TERITORIJĀ AIZLIEGTS IENEST: 

• Pārtikas produktus, dzērienus, alkoholiskos dzērienus (šis noteikums neattiecas uz 
speciālo pārtiku bērniem) 

• Visu veidu ieročus, un pašaizsardzības ierīces; 
• Dūmu sveces un jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus; 
• Ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas; 
• Viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas; 
• Profesionālo foto un video tehniku (ar noņemamu objektīvu) bez iepriekšējas 

saskaņošanas ar rīkotāju; 
• Lāzeriekārtas; 
• Lidojošus priekšmetus (radiovadāmus, bezpilota objektus, dronus) 
• Lietussargus; 
• Lielgabarīta priekšmetus; 
• Apreibinošās vielas un narkotikas; 
• Priekšmetus, kas var apdraudēt citus apmeklētājus (naži, stikla priekšmeti, gāzes 

baloniņi, asi priekšmeti un tml.) 
 

FESTIVĀLA TERITORIJĀ NAV ATĻAUTS: 

• Lietot atklātu uguni (ugunskurs, sveces, pirotehnika u.c.) 
• Lietot narkotiskās vielas; 
• Veikt jebkāda veida promo un marketinga aktivitātes bez iepriekšējas saskaņošanas; 
• Ar savu uzvedību traucēt citiem Festivāla apmeklētājiem; 
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• Festivāla teritorijā aizliegts lietot atribūtiku un transparentus vai izmantot skandēšanu, 
izsaucienus un žestus, kas izraisa sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu naidu, 
kā arī norāda uz sociālu, rasu, reliģisku, nacionālu un starpvalstu pārākumu. 

• Festivāla teritorijā aizliegts radīt šķēršļus apmeklētāju un dalībnieku kustībai, rāpties uz 
norobežojumiem, margām, apgaismes ierīcēm, mastiem, nesošajām konstrukcijām. 

• Festivāla teritorijā aizliegts izmantot tādas apģērba detaļas, priekšmetus un uzvedības 
metodes, kas aizsedz apmeklētāja seju. 

• Iegādāties alkoholu un cigaretes, apmeklētājiem, kuri jaunāki par 18 gadiem; 
• uzturēties teritorijā, apmeklētājiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, laika posmā no 22.00-

07.00 bez vecāku vai likumīgu aizbildņu uzraudzības; 
 

FESTIVĀLA ORGANIZATORI NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR: 

• Apmeklētāju traumām, kas tiek gūtas pasākumā laikā (teritorijā atrodas Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības brigāde); 

• Apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazušanu vai to nozagšanu; 
• Iegādātām un neizmantotām biļetēm – tās netiks kompensētas; 
• Festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu un citu preču vai sniegto pakalpojumu 

kvalitāti. Pilnu atbildību par to uzņemas konkrētais preces pārdevējs vai pakalpojuma 
sniedzējs. 

 

Apmeklētāju pienākumi: 

• Ievērot šos noteikumus; 
• Ja atskan evakuācijas paziņojums, atstāt festivāla teritoriju pa tuvāko evakuācijas ceļu, 

sekojot norādēm vai kārtības uzturētāju norādījumiem; 
• Nekavējoties ziņot rīkotājiem, kārtības uzturētājiem par aizdomīgiem priekšmetiem, 

ugunsgrēka un piedūmojuma pazīmēm, likumpārkāpumiem un citiem drošības 
apdraudējumiem; 

• Festivāla teritorijā apmeklētājs pats ir atbildīgs par savu īpašumu, rīkotājs neuzņemas 
nekādu atbildību par īpašumu, kas ir nozaudēts, nozagts vai bojāts festivāla laikā. 
Jebkādas lietas, kas tiek atstātas pie ieejas/izejas vai kārtības uzturētājiem, ir paša 
apmeklētāja atbildība; 

• Festivāla apmeklēšana ar dzīvniekiem nav atļauta. 
 

IEGĀDĀJOTIES FESTIVĀLA BIĻETI UN ATRODOTIES FESTIVĀLA 
TERITORIJĀ, JŪS APSTIPRINĀT, KA ESAT IEPAZINUŠIES UN ŅĒMUŠI VĒRĀ 

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMUS! 
 

ESIET SVEICINĀTI FESTIVĀLĀ, KUR SATIEKAS “BAUSKA TASTE”! 
 

FESTIVĀLA ORGANIZATORI NOVĒL PATĪKAMU ATPŪTU!  
 


