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APSTIPRINU: 

Bauskas novada pašvaldības iestādes 

“Bauskas Kultūras centrs” direktors 

__________________________ 

J.Dūmiņš 

2019.gada 1.jūlijā 

 

Festivāla “Bauska TASTE” dalības maksas  

NOLIKUMS 

 

1. VISPĀRĪGI  

Festivāls "Bauska TASTE" – vērienīgākais vasaras notikums Bauskā 3. un 4. augustā 

Bauskas Pilskalna parkā pulcēs aktuālākos Latvijas māksliniekus, jaunos talantus, kā arī 

labas mūzikas un aktīvās atpūtas cienītājus.  

2019. gadā festivālā "Bauska TASTE" uzstāsies: MESA, “The Sound Poets”, “Autobuss 

Debesīs”, “Otra puse”, “Dzelzs Vilks”, “Latvian Blues Band”, “Triana Park”, Ingus 

Pētersons, “Kris & Oz”, Deniss Pashkevich & “Funk Therapy Collective”, “Without 

Borders”, “Sigma”, “Gribam Būt Dīdžejas”, “Kautkaili”, “Pirmais Kurss”, “Laika suns” un 

citi mākslinieki. Ne tikai laba mūzika, bet arī daudz dažādas aktīvās atpūtas cienītājiem 

un visai ģimenei patīkamas izklaides ir paredzētas festivāla teritorijā divu dienu 

garumā! 

 

2. MĒRĶI  

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

2.2. Veidot mūsdienīgu, aktuālu un dažādām sabiedrības grupām saistošu Festivāla 

aktivitāšu piedāvājumu. 

 

3. ORGANIZATORS, FESTIVĀLA NORISES LAIKS UN VIETA 

3.1. Festivāla organizators – Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas Kultūras 

centrs”. 

3.2. Festivāla norises laiks un vieta:  

2019.gada 3.augusts no plkst.12.00-05.00, 

2019.gada 4.augusts no plkst.13.00-00.00,  

Bauskas Pilskalna parks. 

 

4. DALĪBNIEKI UN TO PIETEIKŠANĀS 

4.1. Sadarbības partneri – izklaides, radošo, sporta aktivitāšu nodrošinātāji, sponsori, 

atbalstītāji (sadarbības līgumā aktivitātes saskaņotas ar Festivāla organizatoru).  

4.2. Dizaina tirgus “TASTERĀDE” dalībnieki, kuri: 

 piedāvā festivāla raksturam (mūzika un aktīvā atpūta) atbilstošu produkciju – 

vizuālā tēla izcelšanas elementus – apģērbu, rotas, dažāda veida aksesuārus 

un interjera vai dizaina priekšmetus; 

 nav pārtikas produktu un rūpnieciski ražotu preču tirgotāji; 

 līdz 14.jūlijam aizpildījuši pieteikumu ŠEIT un līdz 17.jūlijam saņēmuši 

Organizatora atbildi, ka pieteikums ir saņemts; 

 apmaksājuši Organizatora izrakstīto rēķinu par dalību Festivālā, rēķinā 

norādītajā termiņā. 

4.3. Nišas produkcijas pārtikas preču (kafija, saldējums, konditoreja u.tml.) tirgotāji, kuri: 

 reģistrējuši darbību Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRpHpgIch4nbH5_GFbIq6VtT11j3h3cILJLD2ol-hH0T8fQQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&pli=1
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 piedāvā apmeklētājiem saistošu un Festivālam, atbilstošu produkciju, 

maksimāli ātru apkalpošanu vizuāli pievilcīgā atmosfērā; 

 līdz 14.jūlijam aizpildījuši pieteikumu ŠEIT un līdz 17.jūlijam saņēmuši 

Organizatora atbildi, ka pieteikums ir saņemts; 

 apmaksājuši Organizatora izrakstīto rēķinu par dalību Festivālā, rēķinā 

norādītajā termiņā. 

4.4. Ēdinātāji, kas piedāvā veselīgu, bērniem, veģetāriešiem, vegāniem draudzīgu 

ēdināšanu, bez tiesībām tirgot alkoholu, kuri: 

 reģistrējuši darbību Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā; 

 piedāvā apmeklētājiem saistošu un Festivālam atbilstošu produkciju, 

maksimāli ātru apkalpošanu vizuāli pievilcīgā atmosfērā; 

 līdz 14.jūlijam aizpildījuši pieteikumu ŠEIT un līdz 17.jūlijam saņēmuši 

Organizatora atbildi, ka pieteikums ir saņemts; 

 apmaksājuši Organizatora izrakstīto rēķinu par dalību Festivālā, rēķinā 

norādītajā termiņā. 

4.5. Sabiedriskie ēdinātāji ar tiesībām tirgot alkoholiskos dzērienus, kuri: 

 reģistrējuši darbību Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā; 

 piedāvā apmeklētājiem saistošu un Festivālam atbilstošu produkciju, 

maksimāli ātru apkalpošanu vizuāli pievilcīgā atmosfērā; 

 līdz 14.jūlijam aizpildījuši pieteikumu ŠEIT un līdz 17.jūlijam saņēmuši 

Organizatora atbildi, ka pieteikums ir saņemts; 

 apmaksājuši Organizatora izrakstīto rēķinu par dalību Festivālā, rēķinā 

norādītajā termiņā. 

 

5. DALĪBNIEKU ATLASES KĀRTĪBA UN DALĪBAS MAKSA 

5.1. Pieteikšanās, iesniedzot pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu, līdz 14.jūlijam. Nepilnīgi 

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

tirdzniecības vietas vizuālais noformējums (līdz piecām fotogrāfijām). Pieteikuma 

anketu elektroniskai aizpildīšanai nepieciešams Google konts. 

5.2. Organizators veic pretendentu atlasi dalībai Festivālā pēc šādiem kritērijiem: 

 piedāvājuma vispārēja atbilstība Festivāla koncepcijai un šī Nolikuma 

prasībām; 

 piedāvātais sortiments, tā oriģinalitāte, daudzveidīgums un tā cenas, 

priekšroku dodot pretendentiem, kuru piedāvātais sortiments ir pieejams pēc 

iespējas plašākai sabiedrībai; 

 iepriekšēja tirdzniecības pieredze masu pasākumos; 

 tirdzniecības vietas noformējums un vizuālā pievilcība; 

 iepriekšējā sadarbības pieredze. 

5.3. Organizators ir tiesīgs atteikt pretendentam, ja: 

 tā piedāvājums neatbilst Festivāla koncepcijai; 

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

līdzīgiem piedāvājumiem tiek izvēlēti Organizatora skatījumā atbilstošākie); 

 ir negatīva iepriekšējas sadarbības pieredze. 

5.4. Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par atbilstošu, Organizators apstiprina dalībai 

festivālā (turpmāk tekstā - Dalībnieks), un izraksta rēķinu par dalību. 

5.5. Dalībnieks apmaksā dalību Festivālā rēķinā norādītajā termiņā. 

5.6. Rēķina apmaksa ir obligāta. Ja Dalībnieks apmaksājis savu dalību, bet Festivālā 

nepiedalās, dalības maksa netiek atgriezta. Ja Dalībnieks rēķinu neapmaksā 

norādītajā termiņā, tā dalība Festivālā tiek atcelta. 

5.7. Dalībnieks tiesīgs aizņemt tikai Organizatora ierādītu tirdzniecības vietu. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72H93fhYQuVDbN8iMrgL3UHH2_siZ6GYconfL8mKElUY7Zw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72H93fhYQuVDbN8iMrgL3UHH2_siZ6GYconfL8mKElUY7Zw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72H93fhYQuVDbN8iMrgL3UHH2_siZ6GYconfL8mKElUY7Zw/viewform
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5.8. Dalības maksas: 

 

DALĪBNIEKS Cena, EUR 

Sadarbības partneris Atsevišķi vienojoties ar Organizatoru 

Dizaina tirgus “TASTERĀDE”  dalībnieks 50,00 + PVN 

 

Dalības maksā iekļauts: 

 Tirdzniecības vieta abas Festivāla 

dienas līdz 3x3m, 

 Elektrības pieslēgums, 

 Trīs festivāla aproces, 

 Bezmaksas autostāvvieta,  

 Bezmaksas nakšņošana telšu pilsētiņā 

Nišas pārtikas produktu zonas 

dalībnieks 

 

Nišas produkcijas pārtikas preču tirgotājs, 

bez tiesībām tirgot alkoholu. 

300,00 + PVN 

 

Dalības maksā iekļauts: 

 Tirdzniecības vieta abas Festivāla 

dienas līdz 3x3 m, 

 Elektrības pieslēgums, 

 Četras festivāla aproces,  

 Bezmaksas autostāvvieta,  

 Bezmaksas nakšņošana telšu pilsētiņā 

Mazās ēdināšanas zonas dalībnieks 

 

Ēdinātāji ar bērniem, vegāniem, 

veģetāriešiem saistošu piedāvājumu, bez 

tiesībām tirgot alkoholu. 

600,00 + PVN 

 

Dalības maksā iekļauts: 

 Tirdzniecības vieta abas Festivāla 

dienas 3x3 m, 

 Tirdzniecības telts 3x3m, 

 Elektrības pieslēgums, 

 Sešas festivāla aproces,  

 Bezmaksas autostāvvieta, 

 Bezmaksas nakšņošana telšu pilsētiņā 

Lielās ēdināšanas zonas dalībnieks 

 

Sabiedriskie ēdinātāji ar tiesībām tirgot 

alkoholu. 

1500,00 + PVN 

 

Dalības maksā iekļauts: 

 Tirdzniecības vieta abas Festivāla 

dienas 5x5m, 

 Tirdzniecības telts 5x5m, 

 Elektrības pieslēgums, 

 Desmit festivāla aproces,  

 Bezmaksas autostāvvieta,  

 Bezmaksas nakšņošana telšu pilsētiņā 

5.9. Iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu, ēdināšanas zonas dalībnieks apņemas: 

 netirgot produkciju stikla tarā; 

 savā piedāvājumā iekļaut vismaz vienu ēdienu, kas maksā līdz EUR 3,00; 

 lietot videi draudzīgus vienreizējās lietošanas traukus un ēšanas piederumus; 

 realizējot dzērienu tirdzniecību, ņemt vērā šī Nolikuma 7.punkta prasības. 

 

6. NOTEIKUMI DALĪBAI  

6.1. Tirdzniecības atļauju no Bauskas novada pašvaldības izņem Organizators 
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centralizēti. 

6.2. Dalībniekam, kura piedāvājumu ir apstiprināts, pakalpojums jānodrošina abas 

Festivāla dienas. 

6.3. Jebkādu trešo personu (kas nav Festivāls un Dalībnieks pats) reklāmas izvietošana 

bez saskaņošanas ar Organizatoru ir aizliegta. 

6.4. Dalībnieks tirdzniecībai nodrošina: 

 apgaismojumu tirdzniecības vietā diennakts tumšajam laikam; 

 elektrības pagarinātājus (vismaz 50 m garus) ar jaudai atbilstošu vadu 

šķērsgriezuma laukumu; 

 baltu tirdzniecības telti (neattiecas uz Lielās un Mazās ēdināšanas zonas 

dalībniekiem). 

6.5. Dalībniekam aizliegts atskaņot mūziku. 

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

apkalpošanu un apsardzi. 

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

piemērotību pasākuma tēmai vai iepriekšējās sadarbības pieredzi. 

6.8. Festivāla organizēšanas procesā Organizators patur tiesības mainīt pasākumu 

programmu, aktivitāšu izvietojumu un norišu darbības laikus, kā arī dalībnieku 

atrašanās vietu.  

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

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

6.10. 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; 

6.11. 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; 

6.12. 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; 

6.13. Festivāla dalībniekiem un apmeklētājiem ir aizliegts izmantot Festivāla norises 

vietas politiskajai reklāmai.  

6.14. Organizators tiesīgs nekavējoties liegt dalību Festivālā un izraidīt no Festivāla 

norises vietas: 

 trešās personas, kuras nav reģistrētas kā Festivāla dalībnieki,  

 dalībniekus, kas nav apmaksājuši rēķinu par dalību, 

 dalībniekus, kas ieņēmuši nepienākošos vietu, 

 dalībniekus, kuru piedāvājums neatbilst pieteikumā norādītajam. 

6.15. Festivāla dalībnieki ir atbildīgi par šī Nolikuma ievērošanu un Organizatora 

prasību ievērošanu. 

6.16. Dalībnieks atlīdzina Organizatoram visus nodarītos zaudējumus, kas radušies 

viņa darbības vai bezdarbības rezultātā. 

 

7. DZĒRIENU TIRDZNIECĪBAS ATRUNA FESTIVĀLĀ 

7.1. Festivālā atļauts tirgot šādu ražotāju un izplatītāju dzērienus: 

 Alus tirdzniecība - SIA “Bauskas alus” produkcija,  

 Sidrs – “Somersby”, izplatītājs A/S “Aldaris”, 
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 Alkohola, kas nav alus, tirdzniecība - SIA “Pizza Group”,  

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

 Kvass - SIA “Bauskas alus” produkcija. 

7.2. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem bez tiesībām tirgot alkoholu, Festivālā 

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. TIRDZNIECĪBAS LAIKA PLĀNS 

3.augusts, sestdiena 

 

Montāža: 9.00-11.30  

Iepriekš vienojoties ar Organizatoru, montāžu 

var veikt pirms norādītā laika. 

 

Automašīnas atstāj pasākuma teritoriju līdz 

plkst.11.00 

 

Tirdzniecība:  

12.00-22.00 – dizaina tirgus dalībniekiem 

12.00-05.00 – ēdinātājiem 

 

Demontāža: 

22.00-23.00 – dizaina tirgus dalībniekiem 

05.00-06.00 – ēdinātājiem  

 

Transportlīdzekļu kustība nav atļauta laika 

posmā no 11.00-05.00 

4.augusts, svētdiena 

 

Montāža: 10.00-12.30 

 

 

 

Automašīnas atstāj pasākuma teritoriju līdz 

plkst.12.00 

 

Tirdzniecība:  

13.00-23.00 – dizaina tirgus dalībniekiem 

13.00-00.00 – ēdinātājiem 

 

Demontāža: 

23.00-01.00 – dizaina tirgus dalībniekiem 

23.00-01.00 – ēdinātājiem 

 

Transportlīdzekļu kustība nav atļauta laika 

posmā no 12.00-23.00 

 

9. KONTAKTPERSONAS 

9.1. Kontaktpersona Dizaina tirdziņa “TASTERĀDE” dalībniekiem un Sadarbības 

partneriem – Nadīna Mediņa, tālr.: 28246228, e-pasts: nadina.medina@bauska.lv; 

9.2. Kontaktpersona pārtikas preču tirgotājiem un ēdinātājiem - Elīna Māla, tālr.: 

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

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

ugis.skuja@bauska.lv. 

9.4. Kontaktpersona SIA “Bauskas alus” produkcijai – Daiga Solzemniece, tālr.: 29456980, 

e-pasts: daiga@bauskasalus.lv. 

9.5. Kontaktpersona stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecībai – Māris Lejiņš, tālr.: 29848785, 

e-pasts: mario734@inbox.lv. 

9.6. Kontaktpersona A/S “Aldaris” produkcijai (ūdens un sidrs) – Jānis Līcītis, tālr.: 

20269300, e-pasts: janis.licitis@aldaris.lv.  

 

10. PAPILDUS 

Prognozētais apmeklētāju skaits: 12000. 

Par Festivālu: https://www.facebook.com/BauskaTASTE/. 

Atskats uz 2018.gada Festivālu: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2119033964838410.  
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