Tūrisma informācijas tirgus – pirmoreiz Bauskā!
Š.g. 13.septembrī Bauskā tiek svinēti tradicionālie Bauskas vecpilsētas pagalmu svētki.
Bauskas vecpilsēta ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, veidojies 16.19.gadsimtā. Vēsturiskā apbūve ar tai raksturīgajiem pagalmiem izceļ Bauskas vecpilsētas
savdabīgumu. Svētku laikā pasākuma viesi var apmeklēt vairāk kā 20 vecpilsētas
pagalmus, kuros notiek radošas un sportiskas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem,
tirdziņi, muzikāli priekšnesumi un iespēja uzzināt vēstures faktus par Bausku kā bijušo
Kurzemes Zemgales hercogistes pilsētu. Līdztekus notiek Putras godēšana (festivāls) un
Lielā Murzas krāmu tirgus.
Parasti arī Bauskas Tūrisma informācijas centrs (TIC) piedāvā dažādas aktivitātes. Šogad
TIC kopā ar Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociāciju LATTŪRINFO Bauskas
pilsētas Rātslaukumā iecerējuši sarīkot pirmo Latvijas tūrisma informācijas tirgu, kas katru
gadu nākotnē varētu notikt dažādās Latvijas vietās. Tā kā septembris ir arī skolēnu
ekskursiju plānošanas un realizācijas laiks, domājams, šāds pasākums varētu būt interesants
gan tūrisma informācijas sniedzējiem, gan Latvijas apceļotājiem un Tūrisma informācijas
tirgus būtu pasākums tieši laikā.
Ieplānotais tirgus darbošanās laiks no pulksten 11.00 līdz 16.00. Pircēji – baušķenieki,
zemgalieši un Bauskas vecpilsētas svētku apmeklētāji no pārējās Latvijas. Pārdodamais
produkts – rudens sezonas piedāvājums dažādām mērķauditorijām: skolām (skolotājiem un
skolēniem) skolas ekskursijām, ģimenēm ar bērniem ģimeņu rudens izbraukumiem,
dažādas interešu grupas pasākumu un aktivitāšu apmeklējumiem. Dalībnieki – tūrisma
informācijas sniedzēji: TICi vai reģionālās tūrisma asociācijas, arī citas ar tūrismu saistītās
asociācijas vai tūrisma objekti. Pieteikšanās līdz 3.septembrim elektroniski šeit https://docs.google.com/forms/d/19ys1Pgosl1UUOxoKmi9ULHIgFl1aasUnrqWnFM7Un5
g/viewform vai pie Bauskas TIC vadītājas Ineses Turkupoles-Zilpures, tālr. 26457713, epasts: inese.turkupole.zilpure@bauska.lv . Dalības maksa – bezmaksas. Piedāvātais
aprīkojums – tirgus placis vismaz 3 x 3 m, galds Rātslaukumā iepretim Bauskas TIC. Viss
nepieciešamais veiksmīgam informācijas tirgošanas procesam – pašu līdzpaņemts (telts
(jāņem vērā, ka laukums ir bruģēts), stendi, banneri, galda pārsegs u.c.).
Kolēģi, esat mīļi aicināti piedalīties pirmajā Latvijas tūrisma informācijas tirgū
š.g.13.septembrī Bauskā!
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Ieskatam - raksts par pagājušā gada Bauskas vecpilsētas pagalmu svētkiem:
http://www.bauskasvecpilseta.lv/aktualitate/aizvaditi-pagalmu-svetki-un-putras-festivals

