
VIMBU SVĒTKI 2019 

TIRDZNIECĪBA PASĀKUMĀ 

 

Nolikums 

Bauska pavasarī ir iecienītākā vimbu makšķerēšanas vieta Latvijā. Par godu tam tiek svinēti 

svētki, kuros makšķernieki sacenšas par brangāko vimbu lomu, kamēr viņu ģimenes var 

interesanti pavadīt laiku dažādās aktivitātēs un izbaudīt vietējos gardumus tirdziņā. 

 

Kad: 2019. gada 21.aprīlī 

Cikos: no plkst. 10.00-16.00 

Kur: Pie Bauskas sporta stadiona, Mūsas upes krastā 

Organizē: Bauskas Kultūras centrs  

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

28246228 

1. Dalībnieki  

Gadatirgū var piedalīties Latvijas amatnieki un mājražotāji. Īpaši aicinām kūpinātu, 

svaigu, visādi citādi gatavotu zivju tirgotājus. 

Rūpnieciski ražotu preču tirgotāju pieteikumi netiek izskatīti. 

VIETU SKAITS IR ĻOTI IEROBEŽOTS  

2. Termiņi 

o Oficiāla pieteikšanās Gadatirgum norisinās no 2019. gada 14. marta līdz 4. 

aprīlim 

o Pieteikumu izvērtēšana un apstiprināšana, atbildes sniegšana notiek 5. aprīlī. 

o Dalības vietas samaksa pēc rēķina izrakstīšanas: ne vēlāk kā līdz 10. aprīlim. 

 

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 
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4. Izvēles kritēriji 

1. Precīza un korekta pietiekuma anketas aizpildīšana 

2. Termiņu ievērošana 

3. Produkcijas apraksts, papildus iesūtītie foto attēli 

 

Priekšrocības iespējamība: 

Stenda noformējums 

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. 

o Šajā pasākumā no dalības maksas tiek atbrīvoti Dalībnieki, kuri tirgo 

pasākumu tēmai atbilstošu - zivju produkciju. 

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. 

 

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 

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

arī izbeigt tirdzniecību ātrāk pirms tirdziņa norises beigām bez Organizatora 

apstiprinājuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PIELIKUMS 

TIRDZNIECĪBAS VIETA UN KARTE ATTĒLOS 

NB! PIRMS SŪTAT PIETEIKUMU, IZVĒRTĒJAT VAI ZEMĀK APRAKSTĪTĀ SITUĀCIJA 

BŪS JUMS ĒRTA, JA IR JAUTĀJUMI, LŪDZU, SAZINIETIES AR ORGANIZATORU! 

PASĀKUMA DIENĀ UN PIRMS TĀS PĀRMETUMI NETIKS UZKLAUSĪTI! 

NB!! PASTĀV IESPĒJA, KA TIRDZNIECĪBAS VIETAI NEBŪS IESPĒJA PIEBRAUKT AR 

AUTO, KAS NOZĪMĒ, KA PRODUKCIJA LĪDZ IERĀDĪTAJAI VIETAI BŪS JĀNES. BŪS 

IESPĒJA AR PALĪGLĪDZEKĻIEM – RATIŅIEM, U.C. – UZBRAUKT PA ĪPAŠI 

SAGATAVOTU RAMPU. 

 

Ilustrācija 1 TIRDZNIECĪBAS NOTIKS UZ FUTBOLA KORTA / ZIVJU FURGONI TIKS IZVIETOTI UZ PIEBRAUCAMĀ CEĻĀ 

 

Ilustrācija 2 IEPRIEKŠ APRAKSTĪTĀ ''RAMPA'' PA KURU, IESPĒJAMS UZVEST/UZNEST PRODUKCIJU. AR MAŠĪNU 
VARĒS PIEBRAUKT LĪDZ PAŠAI ''RAMPAI'' 

 


