
Ziemassvētku dāvanu un gardumu tirdziņi Bauskā  

NOLIKUMS 

15. decembrī plkst. 18.30 tiek iedegta krāšņākā pilsētas egle Bauskas Rātslaukumā. Šajā dienā 

tiks atklāta arī māja “Baltā pasaka”, kura tiks atvērta apmeklētājiem līdz pat 1. janvārim, kurā 

gandrīz katru dienu būs iespēja baudīt svētku koncertus, piedalīties meistarklasēs, radošajās 

darbnīcās, u.c. 

Tirdzniecības datums / laiks Kultūras 

programma 

Dalībnieki 

15. decembris / 14.00-19.00 Lielās egles iedegšana 

un mājas “Baltā 

pasaka” atklāšana 

30 dažādi Latvijas 

amatnieki un 

mājražotāji 

Silto dzērienu tirgotāji 

+ ēdinātāji 

16. decembris / 11.00-17.00 Ziemassvētku 

pasākums Bauskā 

deklerētajiem bērniem  

Silto dzērienu tirgotāji 

Saldumi bērniem 

+ēdinātāji (ēdieni, kas 

vairāk atbilst bērnu 

ēdienkartei) 

22. decembris / 14.00-19.00 Ziemas saulgrieži 

(budēļi, puzuru 

gatavošana, bluķa 

vilkšana) 

30 dažādi Latvijas 

amatnieki un 

mājražotāji  

Silto dzērienu tirgotāji 

+ ēdinātāji 

 

Kur: Bauskas Rātslaukumā  

Organizē: Bauskas Kultūras centrs  

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

28246228 

1. Dalībnieki  

 Dāvanu un svētku tirdziņos var piedalīties tikai Latvijas amatnieki un mājražotāji. 

o Papildus amatniekiem un mājražotājiem, pieteikties aicināti ēdinātāji, kas 

piedāvās iegādāties cilvēkiem svētkiem atbilstošus ēdienus – štovēti kāposti, 

desiņas, pelēkie zirņi, pankūkas, vafeles, karstvīns, karstie dzērieni u.tmldz. 

Rūpnieciski ražotu preču tirgotāju pieteikumi netiek izskatīti. 

2. Termiņi 

o Oficiāla pieteikšanās tirdziņam norisinās no 2018. gada 17. oktobra līdz 17. 

novembrim  

o Pieteikumu izvērtēšana un apstiprināšana, atbildes sniegšana 17. novembrī (ja 

ir nepieciešams saņemt atbildi ātrāk, lai plānotu dalību citos tirdziņos, par to 

attiecīgi ziņot) 

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

 

3. Pieteikšanās  

Pieteikuma anketa atrodas organizatora mājaslapā sadaļā “SADARBĪBA”.  

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

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

http://kultura.bauska.lv/tirdzniecibaspieteikuma-anketa-bauskas-kulturas-centra-rikotajiem-pasakumiem/
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 svētku elementiem) 

Produkcijas oriģinalitāte, kvalitāte, unikalitāte 

Latviešu tradicionālās amatniecības darinājums 

5. Dalības maksa: 

Dalības vieta neatkarīgi no nepieciešamās metrāžas – 15,00 EUR* 

Ēdinātājs – 20 EUR 
(*ierobežots tirdzniecības vietu kopējais skaits – 30 tirgotāji) 

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 nosūta 

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

Ja Dalībnieks nav veicis rēķina apmaksu līdz 2018. gada 10. decembrim, 

organizatoram ir tiesības tirdzniecības pieteikumu anulēt. 

Tirdzniecības Dalībniekam, kurš dažādu iemeslu dēļ nevar ierasties un piedalīties šajā 

pasākumā, iemaksātā dalības maksa netiek atgriezta. 

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; 
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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 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 

ZEMGALES DIŽTIRGUS TIRDZNIECĪBAS VIETA UN KARTE ATTĒLOS 

 

 

Ilustrācija 1 Galvenais pilsētas laukums - Rātslaukums un Rātsnams 

 

Ilustrācija 2 Kopēja teritorijas karte 


