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APSTIPRINU: 

Bauskas novada pašvaldības iestādes 

“Bauskas Kultūras centrs” direktora p.i. 

E.Māla 

2019.gada 21.maijā 

 

Bauskas novada un pilsētas svētku 2019 

NOLIKUMS 
 

1. MĒRĶI 

1.1. Popularizēt Bausku pilsētas un novada iedzīvotāju, kā arī viesu un tūristu vidū. 

1.2. Nodrošināt iedzīvotājiem un viesiem pieejamus un daudzveidīgus svētkus, turpmāk tekstā – 

Svētki. 

1.3. Veidot mūsdienīgu, aktuālu un dažādām sabiedrības grupām un slāņiem saistošu Svētku 

programmu dažādās norises vietās pilsētā – Korfa dārzā, Saules dārzā, Mēmeles upes krastā 

(pie Mēmeles gājēju tilta), zaļajā zonā pie tirdzniecības centra “Rimi”, Bauskas Kultūras 

centra pagalmā, Rātslaukumā un Bauskas Pilskalna parka estrādē. 

 

2. ORGANIZATORS, SVĒTKU NORISES LAIKS UN VIETA 

2.1. Svētku organizators – Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas Kultūras centrs”. 

2.2. Svētku norises, saskaņā ar Svētku programmu, plānotas no 2019.gada 18. līdz 24.jūnijam. 

2.3. Svētku programmā plānotas šādas aktivitātes: 

Datums Laiks Vieta Pasākums 

18.jūnijs 

18.00 Saules dārzs Vokālo ansambļu koncerts  

"Kad Bauska 410 svin, Saules dārzā 

dziedāsim un Plūdoni mēs lasīsim’'  

19.jūnijs 

18.00 Pie TC “Rimi” Bauskas pilsētas un novada svētku dižvainaga 

pīšanas atklāšana 

"Kad Bauska 410 svin, tad svētku vainags 

jāuzpin" 

 

Līnijdeju koncerts 

“Tu tikai skudru nesamin, kad Bauska 410 

svin” 

Piedalās grupa “Klaidonis” 

20.00 Bauskas Kultūras 

centra pagalms 

Koncerts 

“Mūzika mums dzīslās rit, kad Bauska 410 

svin” 

20.jūnijs 

12.00-22.00 

 

17.30-19.00 

Korfa dārzs Atrakcijas bērniem 

 

Vokālās studijas “Pigoriņi” un deju kopas 

“Mēmelīte” koncerts 

"Dziedāt, dejot bērni zin’, kad Bauska 410 

svin" 

19.00 Pie TC “Rimi” Dāmu deju koncerts 

“Kad Bauska 410 svin, stāstu dejā atklāsim” 

20.00 Bauska 

Starts/Finišs 

Bauskas Kultūras 

Orientēšanās sacensības 

“Īsto ceļu meklēsim, kad Bauska 410 svin” 
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centra pagalmā 

21.jūnijs 

12.00-22.00 Korfa dārzs Atrakcijas bērniem 

"Kad Bauska 410 svin, smiesimies un 

līksmosim" 

16.00-22.00 Mēmeles upe Ūdens velosipēdu sacensības 

“Mēmeles regate” 

Piedalās grupa “Pulsa efekts” un 

DJ apvienība “Funky Gang” 

22.jūnijs 

10.00 -16.00 

 

Korfa dārzs Atrakcijas bērniem, disenīte un burbuļu ballīte, 

koncerts un jaundzimušo sveikšana 

"Kad Bauska 410 svin, smiesimies un 

līksmosim" 

10.00-16.00 Rātslaukums Pilsētas svētku gadatirgus 

11.00-13.00 Muzeja pagalms “Līgojam Ulmaņlaikos” 

11.00 

Pie TC “Rimi” 

Tautas deju kolektīvu koncerts  

"Krāšņos tērpos dejosim, kad Bauska 410 

svin" 

 

 

19.00 Korfa dārzs – 

Slimnīcas iela – 

Zaļā iela – 

Uzvaras iela - 

Estrāde 

Svētku gājiens  

“Kad Bauska 410 svin, 

Tās atspulgos mēs uzplauksim”  

21.00 Pilskalna parka 

estrāde 

Svētku uzvedums 

“Starp trijām upēm un debesīm” 

22.30 Pilskalna parka 

estrāde 

Vakara koncerti un balle 

23.jūnijs 

11.00 Pie TC “Rimi” Folkloras kopu koncerts 

22.00 (ieeja 

teritorijā no 

plkst.20.00) 

Pilskalna parka 

estrāde 

LR2 un LNT dižkoncerts “Līgojam Bauskā!” 

(pasākums ar biļetēm) 

*Pasākuma programma var mainīties 

2.4. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un/vai pārtikas preču tirdzniecība Svētkos plānota: 

Datums Laiks Vieta Sortiments 

20.jūnijs 12.00-22.00 Korfa dārzs  Kafija 

 Saldējums 

20.jūnijs 20.00-23.00 Bauskas 

Kultūras centra 

pagalms 

 Uzkodas 

 Dzērieni 

21.jūnijs 12.00-22.00 Korfa dārzs  Kafija 

 Saldējums 

21.jūnijs 16.00-22.00 Mēmeles upes 

krasts 

 Sabiedriskā ēdināšana  

 Kafija 

 Saldējums 

 Kārumi 

22.jūnijs 10.00-16.00 Korfa dārzs  Sabiedriskā ēdināšana  

 Kafija 

 Saldējums 
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 Kārumi 

22.jūnijs 11.00-13.00 Zaļā zona pie 

TC “Rimi” 

 Kafija 

 Saldējums 

22.jūnijs 10.00-16.00 Rātslaukums  Sabiedriskā ēdināšana 

 Kafija 

 Saldējums 

 Kārumi 

22.jūnijs 

 

20.00-04.00 Estrāde  Sabiedriskā ēdināšana  

 Kafija 

 Saldējums 

 Kārumi 

23.jūnijs 20.00-04.00 Estrāde  Sabiedriskā ēdināšana  

 Kafija 

 Saldējums 

 Kārumi 

 

3. PRETENDENTI DALĪBAI SVĒTKU NORISES VIETĀS 

3.1. Sadarbības partneri – izklaides, radošo darbnīcu, sporta aktivitāšu nodrošinātāji, sponsori, 

atbalstītāji (sadarbības līgumā aktivitātes saskaņotas ar Svētku organizatoru).  

3.2. Gadatirgus dalībnieki, kuri: 

 ir amatnieki un mājražotāji, Bausku prezentējošu zīmolu un suvenīru ražotāji un 

tirgotāji u.tml.; 

 nav rūpnieciski ražotu preču tirgotāji; 

 līdz 30.maijam aizpildījuši pieteikumu ŠEIT un saņēmuši Organizatora atbildi, ka 

pieteikums ir saņemts; 

 līdz 10.jūnijam ir apmaksājuši rēķinu par dalību Svētkos. 

3.3. Nišas produkcijas pārtikas preču (kafija, saldējums, cukurvate, popkorns, konditoreja u.tml.) 

tirgotāji, kuri: 

 reģistrējuši darbību Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā; 

 piedāvā apmeklētājiem saistošu un Svētkiem atbilstošu produkciju, maksimāli ātru 

apkalpošanu vizuāli pievilcīgā atmosfērā; 

 līdz 30.maijam aizpildījuši pieteikumu ŠEIT un saņēmuši Organizatora atbildi, ka 

pieteikums ir saņemts; 

 līdz 10.jūnijam ir apmaksājuši rēķinu par dalību Svētkos. 

3.4. Sabiedriskie ēdinātāji (ar vai bez tiesībām tirgot alkoholiskos dzērienus), kuri: 

 reģistrējuši darbību Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā; 

 piedāvā daudzveidīgu, apmeklētājiem saistošu un Svētkiem atbilstošu produkciju, 

maksimāli ātru apkalpošanu vizuāli pievilcīgā atmosfērā; 

 līdz 30.maijam aizpildījuši pieteikumu ŠEIT un saņēmuši Organizatora atbildi, ka 

pieteikums ir saņemts; 

 līdz 10.jūnijam ir apmaksājuši rēķinu par dalību Svētkos; 

 piesakoties ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai Bauskas Pilskalna parka estrādē, 

pakalpojumu spēj nodrošināt gan 22., gan 23.jūnijā. 

 

4. PRETENDENTU PIETEIKŠANĀS UN ATLASES KĀRTĪBA 

4.1. Pieteikšanās, iesniedzot pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu, līdz 30.maijam. Nepilnīgi vai 

pēc termiņa iesniegtās pieteikuma anketas netiek vērtētas. Obligāti jāiesniedz arī tirdzniecības 

vietas vizuālais noformējums (līdz piecām fotogrāfijām).  

4.2. Organizators veic pretendentu atlasi dalībai Svētkos pēc šādiem kritērijiem: 

 piedāvājuma vispārēja atbilstība Svētku koncepcijai un šī Nolikuma prasībām; 

https://kultura.bauska.lv/tirdzniecibaspieteikuma-anketa-bauskas-kulturas-centra-rikotajiem-pasakumiem/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCZv6cjvmvRGN27tj50lip0MZdXtsskw8lFt4BBzO-BwcUng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCZv6cjvmvRGN27tj50lip0MZdXtsskw8lFt4BBzO-BwcUng/viewform
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 piedāvātais sortiments un tā cenas, priekšroku dodot pretendentiem, kuru piedāvātais 

sortiments ir pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai; 

 iepriekšēja tirdzniecības pieredze; 

 tirdzniecības vietas noformējums un vizuālā pievilcība; 

 iepriekšējā sadarbības pieredze. 

4.3. Organizators ir tiesīgs atteikt pretendentam, ja: 

 tā piedāvājums neatbilst Svētku koncepcijai; 

 tāds pats vai ļoti līdzīgs piedāvājums jau ir pietiekamā daudzumā (no līdzīgiem 

piedāvājumiem tiek izvēlēti Organizatora skatījumā atbilstošākie); 

 pretendentam ir nodokļu parādi, kas pārsniedz 150,00 EUR. 

 ir negatīva iepriekšējas sadarbības pieredze. 

 

5. DALĪBAS MAKSA 

5.1. Pretendentiem, kuru piedāvājums atzīts par atbilstošu (turpmāk tekstā - Dalībnieki), 

Organizators izraksta rēķinu par dalību. 

5.2. Dalībnieks apmaksā dalību Svētkos rēķinā norādītajā termiņā. 

5.3. Rēķina apmaksa ir obligāta. Ja Dalībnieks apmaksājis savu dalību, bet Svētkos nepiedalās, 

dalības maksa netiek atgriezta. Ja Dalībnieks rēķinu neapmaksā norādītajā termiņā, tā dalība 

Svētkos tiek atcelta. 

5.4. Dalībnieks tiesīgs aizņemt tikai Organizatora ierādītu tirdzniecības vietu. 

5.5. Dalības maksas: 

 Datums Vieta Cena, EUR/dienā 

Sadarbības partneris 18.jūn. 

- 

23. jūn. 

 

2,00 + PVN par katru m2 

 

vai pēc vienošanās 

Gadatirgus dalībnieks 

22.jūn. Rātslaukums 

15,00 + PVN par 3x3m 

 

par katru nākamo m 5,00 + PVN 

Nišas produkcijas 

pārtikas preču 

tirgotājs 

20.jūn. 

21.jūn. 

22.jūn. 

Korfa dārzs (x2), 

BKC pagalms (x1), 

Mēmeles krasts (x3), 

Pie TC “Rimi” (x2) 

30,00 + PVN par 3x3m  

 

par katru nākamo m 10,00 + PVN 

Nišas produkcijas 

pārtikas preču 

tirgotājs 

22.jūn. 

23.jūn. 
Estrāde (x8) 

90,00 + PVN par 3x3m  

 

par katru nākamo m 30,00 + PVN 

Sabiedriskais 

ēdinātājs bez tiesībām 

tirgot alkoholu 
21.jūn. Mēmeles krasts (x1) 

45,00 + PVN par 3x3m 

 

par katru nākamo m 15,00 + PVN 

Sabiedriskais 

ēdinātājs ar tiesībām 

tirgot alkoholu 

60,00 + PVN par 3x3m 

 

par katru nākamo m 20,00 + PVN 

Sabiedriskais 

ēdinātājs bez tiesībām 

tirgot alkoholu 22.jūn. 

23.jūn 
Estrāde (x4) 

150,00 +PVN par 3x3m 

 

par katru nākamo m 50,00 + PVN 

Sabiedriskais 

ēdinātājs ar tiesībām 

tirgot alkoholu 

300,00 + PVN par 3x3m 

 

par katru nākamo m 100,00 + PVN 

*Uz Sadarbības partneriem, Nišas produkcijas pārtikas preču tirgotājiem un Sabiedriskajiem 

ēdinātājiem, kas reģistrēti Bauskas novadā, attiecināma atlaide 50% apmērā no summas. Gadatirgus 

dalībnieki, kas reģistrēti Bauskas novadā, no dalības maksas ir atbrīvoti. 
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**Cenā iekļauts elektrības pieslēgums. 

 

6. NOTEIKUMI DALĪBAI 

6.1. Dalībnieks tirdzniecībai nodrošina: 

 baltu telti; 

 apgaismojumu tirdzniecības vietā, ja paredzēta tirdzniecība diennakts tumšajā laikā; 

 elektrības pagarinātājus ar jaudai atbilstošu vadu šķērsgriezuma laukumu.  

6.2. Dalībnieks pats atbild par sava aprīkojuma un mantas uzstādīšanu, uzraudzību, apkalpošanu 

un apsardzi. 

6.3. Organizators ir tiesīgs atļaut vai aizliegt dalību kādam interesentam, izvērtējot tā piemērotību 

pasākuma tēmai vai iepriekšējās sadarbības pieredzi. 

6.4. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji nodrošina galdus un solus apmeklētājiem. 

6.5. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem aizliegts tirgot produkciju stikla tarā. 

6.6. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem savā piedāvājumā jāiekļauj vismaz viens ēdiens, kas 

maksā līdz EUR 3,00. 

6.7. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, realizējot dzērienu tirdzniecību, jāņem vērā šī 

Nolikuma 7.punkta prasības. 

6.8. Priekšroka dalībai Svētkos Bauskas Pilskalna parka estrādē ir tādiem dalībniekiem, kas savu 

pakalpojumu piedāvā gan 22., gan 23.jūnijā. 

6.9. Svētku organizēšanas procesā Organizators patur tiesības mainīt pasākumu programmu, 

aktivitāšu izvietojumu un norišu darbības laikus. Organizators par to informē Dalībniekus. 

6.10. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi un pārtikas preču tirgotāji atbild par sanitāro, 

higiēnas normu un visu prasību, normu ievērošanu, kas saistītas ar tirdzniecību norises vietā. 

Par pārtikas preču tirgotāju pārkāpumiem, veicot izbraukuma tirdzniecību, Organizators 

atbildību neuzņemas; 

6.11. Novietot auto transportu blakus tirdzniecības vai aktivitāšu nodrošināšanas vietai nav 

iespējams. Šis nosacījums neattiecas uz tirgotājiem, kuri tirdzniecību veic no treilera. 

6.12. Ar Organizatoru saskaņoto komercdarbību veicēji atbild par visu prasību, normu 

ievērošanu, kas saistītas ar izbraukuma tirdzniecību norises vietā. Par preču tirgotāju 

pārkāpumiem, veicot izbraukuma tirdzniecību, Organizators atbildību neuzņemas; 

6.13. Izklaides aktivitāšu organizētāji uzņemas pilnu atbildību par tehnisko ierīču atbilstību 

normatīvajiem aktiem un prasībām, un apmeklētāju drošību, izmantojot šīs ierīces. Par 

izklaides aktivitāšu organizatoru pārkāpumiem, Organizators atbildību neuzņemas; 

6.14. Svētku dalībniekiem un apmeklētājiem ir aizliegts izmantot Svētku norises vietas 

politiskajai reklāmai.  

6.15. Organizators tiesīgs nekavējoties liegt dalību Svētkos un izraidīt no Svētku norises 

vietas trešās personas, kuras nav reģistrētas kā Svētku dalībnieki, dalībniekus, kas nav 

apmaksājuši rēķinu par dalību, vai dalībniekus, kas ieņēmuši nepienākošos vietu. 

6.16. Svētku dalībnieki ir atbildīgi par šī Nolikuma ievērošanu un Organizatora prasību 

ievērošanu. 

6.17. Ja dalībnieks pārkāpj Nolikuma prasības, tas atlīdzina Organizatoram nodarītos 

zaudējumus, kas radušies dalībnieka darbības vai bezdarbības rezultātā. 

 

7. DZĒRIENU TIRDZNIECĪBAS ATRUNA 21., 22., 23.JŪNIJĀ 

7.1. Svētkos atļauts tirgot šādu ražotāju un izplatītāju dzērienus: 

 Alus tirdzniecība - SIA “Bauskas alus” produkcija,  

 Sidrs – “Somersby”, izplatītājs A/S “Aldaris”, 

 Alkohola, kas nav alus, tirdzniecība - SIA “Pizza Group”,  

 Dzeramais ūdens – “Vichy”, izplatītājs A/S “Aldaris”, 

 Kvass - SIA “Bauskas alus” produkcija. 
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7.2. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem bez tiesībām tirgot alkoholu, 22. un 23.jūnija 

pasākumos Bauskas Pilskalna parka estrādē aizliegts tirgot bezalkoholiskus gāzētus 

dzērienus, izņemot SIA “Bauskas alus” piedāvāto bezalkoholisko dzērienu produkciju.  

7.3. Izplatītāju piedāvātās cenas Organizators uzrāda pēc pretendenta pieprasījuma (cenu 

saņemšanai lūgums rakstīt uz e-pastu elina.mala@bauska.lv).  

8. KONTAKTPERSONAS 

8.1. Kontaktpersona Gadatirgus dalībniekiem un Sadarbības partneriem – Nadīna Mediņa, tālr.: 

28246228, e-pasts: nadina.medina@bauska.lv; 

8.2. Kontaktpersona Nišas produkcijas pārtikas preču tirgotājiem un Sabiedriskajiem ēdinātājiem 

- Elīna Māla, tālr.: 25907274, e-pasts: elina.mala@bauska.lv. 

8.3. Kontaktpersona tehniskajos jautājumos - Uģis Skuja, tālr.: 23202339, e-pasts: 

ugis.skuja@bauska.lv. 

8.4. Kontaktpersona SIA “Bauskas alus” produkcijai – Daiga Solzemniece, tālr.: 29456980, e-

pasts: daiga@bauskasalus.lv. 

8.5. Kontaktpersona stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecībai – Māris Lejiņš, tālr.: 29848785, e-

pasts: mario734@inbox.lv. 
8.6. Kontaktpersona A/S “Aldaris” produkcijai (ūdens un sidrs) – Jānis Līcītis, tālr.: 20269300, e-

pasts: janis.licitis@aldaris.lv.  
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