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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

ELEKTRONISKI APSTIPRINĀTS 

Bauskas novada pašvaldības izpilddirektors 

I.Romānovs 

 

Bauskas novada svētku  

“Zem zelta ozola zariem” aktivitāšu un 

tirdzniecības  

NOLIKUMS 
 

1. ORGANIZATORS, SVĒTKU NORISES LAIKS UN VIETA 

1.1. Svētku rīkotājs – Bauskas novada pašvaldības Kultūras nodaļa (Rīkotājs). 

1.2. Tirdzniecības un aktivitāšu organizators – Bauskas novada pašvaldības iestāde 

“Bauskas Kultūras centrs” (Organizators). 

1.3. Svētku norise plānota Bauskas Pilskalna parka estrādē no 2022.gada 4.jūnija 

plkst.13.00 līdz 2022.gada 5.jūnija plkst.03.00. 

1.4. Tirdzniecības atļauju pašvaldībā Organizators izņem centralizēti. 

 

2. PRETENDENTI PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANAI SVĒTKOS 

2.1. Sadarbības partneri – izklaides, radošo darbnīcu, sporta aktivitāšu nodrošinātāji, 

Svētku atbalstītāji (sadarbības līgumā aktivitātes saskaņotas ar Organizatoru). 

2.2. Komercreklāmas vai informatīvu kampaņu īstenotāji. 

2.3. Tirgus dalībnieki, kuri: 

 ir amatnieki un mājražotāji, Bauskas novadu prezentējošu zīmolu un 

suvenīru ražotāji un tirgotāji u.tml.; 

 nav rūpnieciski ražotu preču tirgotāji (izņemot īpaši izstrādāta dizaina 

apdrukāti tekstilizstrādājumi un/vai citi priekšmeti); 

 līdz 20.maijam aizpildījuši pieteikumu (Nolikuma pielikumā) un 

saņēmuši Organizatora atbildi, ka pieteikums ir saņemts; 

 līdz 1.jūnijam ir apmaksājuši rēķinu par dalību Svētkos. 

2.4. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, pārtikas preču un dzērienu tirgotāji, kuri: 

 reģistrējuši darbību Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā; 

 piedāvā apmeklētājiem saistošu un Svētkiem atbilstošu produkciju, 

maksimāli ātru apkalpošanu vizuāli pievilcīgā atmosfērā; 

 līdz 20.maijam aizpildījuši pieteikumu (Nolikuma pielikumā) un 

saņēmuši Organizatora atbildi, ka pieteikums ir saņemts; 

 līdz 1.jūnijam ir apmaksājuši rēķinu par dalību Svētkos. 

 

3. PRETENDENTU PIETEIKŠANĀS UN ATLASES KĀRTĪBA 

3.1. Pieteikšanās, iesniedzot pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu (Nolikuma 

pielikumā), līdz 20.maijam nosūtot uz e-pastu kultura@bauska.lv, ar norādi 

“Pieteikums dalībai Bauskas novada svētkos”. Nepilnīgi vai pēc termiņa 

iesniegtās pieteikuma anketas netiek vērtētas. Obligāti iesniedzams arī 

tirdzniecības vietas vizuālais noformējums (līdz piecām fotogrāfijām).  

3.2. Organizators veic Tirgus dalībnieku (pretendentu) atlasi dalībai Svētkos pēc 

šādiem kritērijiem: 

 tirdzniecības vietas noformējums un vizuālā pievilcība; 

 piedāvātās produkcijas piemērotība pasākuma tēmai; 

 atbilstība nolikumam (tai skaitā pilnīgi aizpildīta pieteikuma veidlapa); 

 iepriekšējā sadarbības pieredze. 

mailto:kultura@bauska.lv
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3.3. Organizators veic Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju un pārtikas preču un 

dzērienu tirgotāju (pretendentu) atlasi dalībai Svētkos pēc šādiem kritērijiem: 

 pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, nav apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā 

bankrotu; 

 pretendenta nodokļu vai sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu 

summa nepārsniedz EUR 150,00. 

 piedāvātais sortiments un tā cenas, priekšroku dodot pretendentiem, 

kuru piedāvātais sortiments ir pieejams pēc iespējas plašākai 

sabiedrībai (ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem plašs sortiments 

paredz veģetāriešiem, vegāniem un bērniem draudzīgu piedāvājumu); 

 iepriekšēja tirdzniecības pieredze masu pasākumos; 

 tirdzniecības vietas noformējums un vizuālā pievilcība; 

 iepriekšējā sadarbības pieredze. 

3.4. Organizators ir tiesīgs atteikt pretendentam, ja: 

 pieteikuma veidlapa aizpildīta nepilnīgi; 

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

līdzīgiem piedāvājumiem tiek izvēlēti Organizatora skatījumā 

atbilstošākie); 

 ir negatīva iepriekšējas sadarbības pieredze; 

 visas tirdzniecības vietas ir aizpildītas. 

 

4. DALĪBAS MAKSA 

4.1. Pretendentiem, kuru piedāvājums atzīts par atbilstošu (turpmāk tekstā - 

Dalībnieki), Organizators izraksta rēķinu par dalību. 

4.2. Dalībnieks apmaksā dalību Svētkos rēķinā norādītajā termiņā. 

4.3. 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. 

4.4. Dalībnieks tiesīgs aizņemt tikai Organizatora ierādītu tirdzniecības vietu. 

4.5. Dalības maksas: 

Pretendents Vietas Cena, EUR/dienā 

Sadarbības partneris 

10 

2,00 + PVN/m2 

 

vai pēc vienošanās 

Komercreklāmas vai 

informatīvas kampaņas 

īstenotājs 
10 

40,00 + PVN/m 

 

Par katru nākamo m 40,00 + PVN 

Tirgus dalībnieks 

40-80 

21,00 + PVN par 3x3m 

 

par katru nākamo m 7,00 + PVN  

Nišas produkcijas pārtikas 

preču tirgotājs (kafija, 

saldējums, cukurvate, 

konditoreja u.tml.) 

4-8 

90,00 + PVN par 3x3m  

 

par katru nākamo m 30,00 + PVN 

Sabiedriskais ēdinātājs bez 

tiesībām tirgot alkoholu 3-5 

150,00 + PVN par 3x3m 

 

par katru nākamo m 50,00 + PVN 
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Sabiedriskais ēdinātājs ar 

tiesībām tirgot 

organizatora apstiprinātu 

alus vai sidra produkciju no 

1 (viena) rollbāra 

tirdzniecības teltī 

300,00 + PVN par 3x3m 

 

par katru nākamo m 100,00 + PVN 

Vieglo alkoholisko 

dzērienu tirgotājs ar 

tiesībām tirgot 

organizatora apstiprinātu 

alus vai sidra produkciju no 

2 (diviem) rollbāriem 

tirdzniecības teltī 

3 300,00 + PVN par 3x3m 

 

 

Uz Tirgus dalībniekiem, Nišas produkcijas pārtikas preču tirgotājiem un Sabiedriskajiem 

ēdinātājiem, kas reģistrēti Bauskas novadā, attiecināma atlaide 30% apmērā no summas.  

Cenā iekļauts elektrības pieslēgums līdz 5 kWh. 

 

5. NOTEIKUMI DALĪBAI 

5.1. Dalībnieks tirdzniecības zonās nodrošina: 

 baltu vai gaišu toņu telti; 

 preču sortimentu un cenas izvietotus labi redzamā vietā; 

 ģeneratoru, ja Dalībniekam nepieciešamā elektroenerģijas pieslēguma 

jauda pārsniedz Organizatora nodrošināto (5 kWh); 

 elektrības pagarinātājus ar jaudai atbilstošu vadu šķērsgriezuma 

laukumu; 

 speciālās atļaujas/licences (kopija), ja preču realizācijai tāda ir 

nepieciešama, saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

 citi dokumenti, kas pierāda preču izcelsmi, atkarībā no sortimenta 

veida; 

 pie tirdzniecības vietas jābūt izvietotai informācijai: uzņēmuma 

nosaukums, reģistrācijas numurs, par tirdzniecības vietu atbildīgās 

personas vārds, uzvārds; 

 labas kvalitātes galdus un krēslus/solus apmeklētājiem (ne mazāk kā 

30 apmeklētājiem uz 3x3m tirdzniecības vietu);* 

 dabai draudzīgus ēdiena iepakojumus – netiek lietoti vienreiz 

lietojamie plastmasas 

trauki, galda piederumi, salmiņi;* 

 bezskaidras naudas norēķinu iespējas;* 

 apgaismojumu tirdzniecības vietā, ja paredzēta tirdzniecība diennakts 

tumšajā laikā;* 

*neattiecas uz Tirgus dalībniekiem. 

5.2. Dalībnieks aktivitāšu zonās nodrošina: 

 ģeneratoru, ja Dalībniekam nepieciešamā elektroenerģijas pieslēguma 

jauda pārsniedz Organizatora nodrošināto (5 kWh); 

 elektrības pagarinātājus ar jaudai atbilstošu vadu šķērsgriezuma 

laukumu; 

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

apkalpošanu un apsardzi. 

5.4. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem aizliegts tirgot produkciju stikla tarā. 

5.5. Ar Organizatoru saskaņoto komercdarbību veicēji atbild par visu prasību, 
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normu ievērošanu, kas saistītas ar izbraukuma tirdzniecību norises vietā. Par 

preču tirgotāju pārkāpumiem, veicot izbraukuma tirdzniecību, Organizators 

atbildību neuzņemas. 

5.6. Svētku dalībniekiem un apmeklētājiem ir aizliegts izmantot Svētku norises 

vietas politiskajai reklāmai.  

5.7. Dalībnieks ir atbildīgs par Svētku norises brīdī valstī esošo epidemioloģisko 

prasību ievērošanu gan attiecībā uz saviem darbiniekiem, gan Svētku 

apmeklētājiem. 

5.8. Organizatora norādījumi attiecībā uz tirdzniecības vietas iekārtojumu nav 

apstrīdami. 

5.9. 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. 

5.10. Svētku dalībnieki ir atbildīgi par šī Nolikuma ievērošanu un 

Organizatora prasību ievērošanu. 

5.11. Ja dalībnieks pārkāpj Nolikuma prasības, tas atlīdzina Organizatoram 

nodarītos zaudējumus, kas radušies dalībnieka darbības vai bezdarbības 

rezultātā.  

5.12. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, realizējot dzērienu tirdzniecību, 

jāņem vērā šī Nolikuma 7.punkta prasības. 

 

6. TRANSPORTS 

6.1. Novietot auto transportu blakus tirdzniecības vai aktivitāšu nodrošināšanas 

vietai nav iespējams (izņēmums ir tirgotāji, kuri tirdzniecību veic no treilera). 

6.2. Dalībnieku transporta līdzekļi uz tirdzniecības laiku novietojami Svētku 

dalībnieku auto stāvvietā. 

6.3. Katram transporta līdzeklim Svētku dalībnieku auto stāvvietā jābūt savai 

caurlaidei, kas novietota aiz automašīnas priekšējā vējstikla labi redzamā vietā. 

Transporta caurlaidē obligāti jānorāda: transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, 

autovadītāja tālruņa numurs un visa pasākuma laikā vadītājam ir jābūt 

sazvanāmam. Neaizpildīta caurlaide tiek uzskatīta par nederīgu. 

6.4. Transporta kustība Svētku laikā: 

Dalībnieks Montāžas 

laiks 

Demontāžas 

laiks 

Transporta 

kustība 

aizliegta 

Sadarbības 

partneris / 

Komercreklāmas 

vai informatīvas 

kampaņas 

īstenotājs 

4.jūnijā 

līdz plkst. 12.00 

4.jūnijā 

no plkst. 20.30 

4.jūnijā 

no plkst. 12.00 

līdz 20.30  

Tirgus dalībnieks 4.jūnijā 

līdz plkst. 12.00 

4.jūnijā 

no plkst. 20.30  

4.jūnijā 

no plkst. 12.00 

līdz 20.30  

Nišas produkcijas 

pārtikas preču 

tirgotājs 

4.jūnijā 

līdz plkst.12.00 

 

4.jūnijā no 

plkst.20.30 

(atsevišķu 

produktu 

tirgotājiem, 

4.jūnijā 

no plkst. 12.00 

līdz 20.30 ar 

Organizatora 

saskaņojumu  
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iepriekš 

saskaņojot ar 

Organizatoru) 

 

5.jūnijā 

no plkst.03.00  

 

 

līdz plkst.03.00 

5.jūnijā 

Sabiedriskais 

ēdinātājs/ Vieglo 

alkoholisko 

dzērienu tirgotājs 

4.jūnijā 

līdz plkst.12.00 

 

5.jūnijā 

no plkst.03.00 

no plkst.12.00 

4.jūnijā  

līdz plkst.03.00 

5.jūnijā 

 

 

7. DZĒRIENU TIRDZNIECĪBAS ATRUNA  

7.1. Svētkos atļauts tirgot tikai Organizatora apstiprinātu ražotāju alkoholiskos 

dzērienus. 

7.2. Izplatītāju piedāvātās cenas Organizators uzrāda pēc pretendenta pieprasījuma 

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

 

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

8.1. Pārzinis: Bauskas novada pašvaldības iestāde “Bauskas Kultūras centrs”, 

Reģ.Nr. 90000033119. 

8.2. Personas dati tiks apstrādāti un glabāti līdz Pārziņa noteiktā personas datu 

apstrādes mērķa sasniegšanai, saskaņā ar Pārziņa vai mērķa īstenotāja noteikti 

lietu nomenklatūru, dokumentu un arhīvu pārvaldības un citu normatīvo aktu 

prasībām. 

8.3. Personas datu apstrādes mērķis: Bauskas novada svētku tirgotāju un atrakciju 

nodrošinātāju dalības nodrošināšanai, tirdzniecības atļauju saņemšanai, rēķinu 

par dalību Svētkos apstrādei, sabiedrības informēšanai par Svētku norisi 

(dalībnieku fotoattēlu, videomateriālu uzņemšanai Svētku laikā), publicitātes 

materiālu veidošanai, kā arī arhīva dokumentēšanas un saglabāšanas 

vajadzībām. 

8.4. Dalībnieks, iesniedzot pieteikumu dalībai, apliecina, ka ir iepazinies ar 

Nolikumu un ir informēts par fizisko personu datu apstrādi Nolikumā noteikto 

mērķu izpildei. 

 

9. KONTAKTPERSONAS 

9.1. Kontaktpersona tirgus dalībniekiem, sadarbības partneriem un reklāmas vai 

informatīvo kampaņu īstenotājiem – Nadīna Gorškova, tālr.: 28246228, e-pasts: 

nadina.gorskova@bauska.lv; 

9.2. Kontaktpersona nišas produkcijas pārtikas preču tirgotājiem, sabiedriskajiem 

ēdinātājiem un alkoholisko dzērienu tirgotājiem - 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. 
  

mailto:elina.mala@bauska.lv
mailto:nadina.gorskova@bauska.lv
mailto:elina.mala@bauska.lv
mailto:ugis.skuja@bauska.lv
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Pielikums 

Bauskas novada svētku “Zem zelta ozola zariem” 

Nolikumam tirdzniecībai un aktivitātēm 

svētku teritorijā 

 

Pieteikuma anketa aktivitāšu nodrošinātājiem un tirgotājiem 

Bauskas novada svētkos “Zem zelta ozola zariem” 
Bauskas Pilskalna parkā, 2022.gada 4.jūnijā 

A. Lūdzu, ar X atzīmējiet vēlamo darbības zonu! 

Ja pretendents plāno piedalīties vairākās zonās, informāciju par katru zonu lūdzu aizpildīt 

atsevišķi, zemāk iekopējot nepieciešamos laukus! 

 
Aktivitāšu 

zona 
Sadarbības partneris - izklaides, radošo darbnīcu, sporta 

aktivitāšu nodrošinātājs 

 
Aktivitāšu 

zona 
Komercreklāmas vai informatīvas kampaņas īstenotājs 
 

 
Tirdzniecības 

zona 
Tirgus dalībnieks 

 
Tirdzniecības 

zona 

Nišas produkcijas pārtikas preču tirgotājs (kafija, 

saldējums, cukurvate, konditoreja u.tml.) 

 
Tirdzniecības 

zona 
Sabiedriskais ēdinātājs bez tiesībām tirgot alkoholu 

 
Tirdzniecības 

zona 
Sabiedriskais ēdinātājs ar tiesībām tirgot alkoholu 

 
Tirdzniecības 

zona 
Vieglo alkoholisko dzērienu tirgotājs 

 

B. Šo sadaļu aizpilda pretendenti AKTIVITĀŠU zonai! 

PAR UZŅĒMUMU 

Nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese  

Adrese korespondencei  

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, 

amats 

 

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, 

tālrunis, e-pasts 

 

Banka  

Konta Nr.  

AKTIVITĀŠU APRAKSTS 

 

VIZUĀLAIS IZSKATS 

Lūdzu, pievienojiet līdz piecām fotogrāfijām no savas aktivitāšu vietas citos masu 

pasākumos! 

 

NEPIECIEŠAMĀ ENERĢIJAS JAUDA, DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI 

Organizators nodrošina elektrības pieslēgumu līdz 5KWh! 

Darbības nodrošināšanai nepieciešama 

elektrība 
Jā  Nē  

Norādīt nepieciešamo jaudu:  
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Tirgotājam jānodrošina elektro strāvas pagarinātāji ar jaudai atbilstošu vadu 

šķērsgriezuma laukumu! 

CITA SVĒTKU ORGANIZATORAM BŪTISKA INFORMĀCIJA: 

 

 

 

C. Šo sadaļu aizpilda pretendenti TIRDZNIECĪBAS zonai! 

PAR UZŅĒMUMU 

Nosaukums  

Reģistrācijas Nr.  

PVD reģistrācijas Nr. 

*ja attiecināms 

 

Alkohola tirdzniecības licences Nr. 

*ja attiecināms 

 

Juridiskā adrese  

Adrese korespondencei  

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, 

amats 

 

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, 

tālrunis, e-pasts 

 

Banka  

Konta Nr.  

PRODUKCIJAS SORTIMENTS 

Lūdzu, norādiet produkcijas sortimentu un cenas Svētku laikā!  

Prece Cena EUR 

  

  

  

Pievienojiet tik ailīšu, cik nepieciešams!  

TIRDZNIECĪBAS PIEREDZE MASU PASĀKUMOS  

Neattiecas uz tirgus dalībniekiem! 

Lūdzu, norādiet savu līdzšinējo tirdzniecības pieredzi masu pasākumos! 

Pasākums Norises gads 

  

  

  

TIRDZNIECĪBAS VIETAS UN APKALPOJOŠĀ PERSONĀLA VIZUĀLAIS IZSKATS 

Lūdzu, pievienojiet līdz piecām fotogrāfijām no savas tirdzniecības vietas citos pasākumos! 

 

NEPIECIEŠAMĀ ENERĢIJAS JAUDA, DARBĪBAS NODROŠINĀŠANAI 

Organizators nodrošina elektrības pieslēgumu līdz 5KWh! 

Darbības nodrošināšanai nepieciešama 

elektrība 
Jā  Nē  

Norādīt nepieciešamo jaudu:  

 

Dalībniekam jānodrošina elektro strāvas pagarinātāji ar jaudai atbilstošu vadu 

šķērsgriezuma laukumu! 

CITA SVĒTKU ORGANIZATORAM BŪTISKA INFORMĀCIJA: 

 

 

Aizpildītu pieteikuma anketu ar norādi “Pieteikums dalībai Bauskas novada svētkos” 

iesūtīt uz kultura@bauska.lv līdz 2022.gada 20.maijam! 

 

mailto:kultura@bauska.lv

