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Tirdzniecība tiek organizēta saskaņā ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem “Par ielu tirdzniecības 

un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā” 

 

 

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas Kultūras centrs” 

TIRDZNIECĪBAS NOLIKUMS 

Vimbu svētki 2023 

 

 

1. MĒRĶI 

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

1.2. Nodrošināt iedzīvotājiem un viesiem pieejamu un daudzveidīgu dažādu amatnieku, 

mājražotāju un citu amatu meistaru radītu produkciju, turpmāk tekstā – Pasākums. 

 

2. ORGANIZATORS, PASĀKUMU LAIKS UN VIETA 

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

turpmāk tekstā - Organizators. 

2.2. Pasākums, saskaņā ar programmu, plānots 2022. gada 22. aprīlī no plkst. 11.00-16.00 Krasta 

ielā pie Bauskas stadiona; 

2.3. Pasākumā plānotas tirdzniecības vietas: 

 tirdzniecības dalībnieki (t.s. nišas produkcijas pārtikas preču tirgotāji, sabiedriskie 

ēdinātāji)– 45 (var tikt pievienotas papildu tirdzniecības vietas). 

 

3. PRETENDENTI DALĪBAI  

3.1. Tirdzniecības dalībnieki, kuri var pretendēt uz tirdzniecības vietu: 

 mākslinieki, dizaineri, amatnieki un mājražotāji, Bausku prezentējošu zīmolu un 

suvenīru ražotāji un tirgotāji u.tml.; 

 nišas produkcijas pārtikas preču (kafija, saldējums, cukurvate, popkorns, konditoreja 

u.tml.) tirgotāji 

 sabiedriskie ēdinātāji (ar vai bez tiesībām tirgot alkoholiskos dzērienus, kuros spirta 

daudzums nepārsniedz 15 tilpuma procentus) 

 nav rūpnieciski ražotu preču tirgotāji (izņēmums var būt oriģinālā dizainā apdrukāta, 

rūpnieciski ražota, produkcija). 

 

4. PRETENDENTU PIETEIKŠANĀS UN ATLASES KĀRTĪBA 

4.1. Pieteikšanās, iesniedzot pilnībā aizpildītu pieteikuma anketu, līdz pieteikšanās termiņa 

beigām. 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 Pasākumā pēc šādiem kritērijiem: 

 piedāvājuma vispārēja atbilstība Pasākuma koncepcijai un šī Nolikuma prasībām; 

 piedāvātais sortiments, priekšroku dodot pretendentiem, kuru piedāvātais sortiments ir 

pieejams pēc iespējas plašākai sabiedrībai un atbilst Pasākuma tematikai; 

 tirdzniecības vietas noformējums un vizuālā pievilcība; 

 iepriekšējā sadarbības pieredze. 

4.3. Organizators ir tiesīgs atteikt pretendentam, ja: 

 tā piedāvājums neatbilst Pasākuma koncepcijai; 

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

piedāvājumiem tiek izvēlēti Organizatora skatījumā atbilstošākie); 

 ir negatīva iepriekšējas sadarbības pieredze. 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/335154-par-ielu-tirdzniecibu-un-nodevu-par-ielu-tirdzniecibu-publiskas-vietas-bauskas-novada
https://likumi.lv/ta/id/335154-par-ielu-tirdzniecibu-un-nodevu-par-ielu-tirdzniecibu-publiskas-vietas-bauskas-novada
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5. DALĪBNIEKI  

5.1. Pretendentam tiek piešķirta tirdzniecības vieta pasākumā, ja pieteikums ir iesniegts laika 

periodā no 2023. gada 1. marta līdz 17. martam, vai kamēr ir brīvas tirdzniecības vietas; 

 aizpildījis izpildījis pieteikumu ŠEIT; 

 saņēmis Organizatora rakstisku atbildi, ka dalība ir apstiprināta; 

 apmaksājis Bauskas novada pašvaldības izrakstītu rēķinu par ielu tirdzniecības 

nodevu.*  

 

*Ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem “Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu                 
tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā var iepazīties ŠEIT. Tirdzniecības atļaujas pieprasījumu 
centralizēti apkopo un Bauskas novada domē iesniedz tirdzniecības Organizators. 

 

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 Organizatora noteiktajos 

stāvlaukumos. 

6.3. Katrā Dalībnieka transporta līdzeklī jābūt savai caurlaidei, kas novietota aiz automašīnas 

priekšējā vējstikla labi redzamā vietā. Transporta caurlaidē obligāti jānorāda: autovadītāja 

tālruņa numurs un visa pasākuma laikā vadītājam ir jābūt sazvanāmam. Neaizpildīta 

caurlaide tiek uzskatīta par nederīgu. 

6.4. Transporta kustība Pasākuma laikā laikā: 
 

Montāžas laiks Demontāžas laiks Transporta kustība 

aizliegta 

22. aprīlī 

no plkst. 

7.00-10.30  

22. aprīlī 

no plkst. 16.00 

22.aprīlī 

no plkst. 9.30 līdz 

16.00 

 

 

7. NOTEIKUMI DALĪBNIEKIEM 

7.1. Dalībnieks tirdzniecībai nodrošina: 

 Baltu vai gaišos toņos telti; 

 elektrības pagarinātājus ar jaudai atbilstošu vadu šķērsgriezuma laukumu, ja 

pieteikumā ir norādīta elektrības nepieciešamība. 

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

un apsardzi. 

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

pasākuma tēmai vai iepriekšējās sadarbības pieredzi. 

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

7.5. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem aizliegts tirgot produkciju stikla tarā. 

7.6. Pasākumu organizēšanas procesā Organizators patur tiesības mainīt pasākumu programmu, 

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

7.7. 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; 

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

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

7.9. 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; 

https://kultura.bauska.lv/tirdzniecibas-pieteikuma-anketa-bauskas-kulturas-centra-rikotajiem-pasakumiem/
https://www.bauska.lv/allfiles/files/DOMES%20LEMUMI/SN_ielu_tirdznieciba.pdf
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7.10. 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; 

7.11. Pasākumu dalībniekiem un apmeklētājiem ir aizliegts izmantot Pasākuma norises 

vietas politiskajai reklāmai.  

7.12. Organizators tiesīgs nekavējoties liegt dalību Pasākumā un izraidīt no Pasākuma 

norises vietas trešās personas, kuras nav reģistrētas kā Pasākuma dalībnieki, dalībniekus, kas 

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

7.13. Pasākuma dalībnieki ir atbildīgi par šī Nolikuma ievērošanu un Organizatora prasību 

ievērošanu. 

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

zaudējumus, kas radušies dalībnieka darbības vai bezdarbības rezultātā. 

 

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE 

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

90009116223. 

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: Vimbu svētki 2023 tirgotāju dalības nodrošināšanai, 

tirdzniecības atļauju saņemšanai, rēķinu par dalību Pasākumā apstrādei, sabiedrības 

informēšanai par Pasākuma norisi (dalībnieku fotoattēlu, videomateriālu uzņemšanai 

Pasākuma 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 – Nadīna Gorškova, tālr.: 28246228, e-pasts: nadina.gorskova@bauska.lv; 

 

 

mailto:nadina.gorskova@bauska.lv

