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NNOOSSAAUUKKUUMMSS::  Ziemassvētku labdarības tirdziņš  
 

   

TTIIRRGGOOŠŠAANNĀĀSS::  Ziemeļvalstu ģimnāzijas galvenajā ēkā 1., 2. stāvā 

19.12.2019. (ceturtdiena) plkst. 16.30 – 18.00 
   

DDAALLĪĪBBNNIIEEKKII::  Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolēni, skolotāji, darbinieki, vecāki 
   

  

PPIIRRCCĒĒJJII::  Aicināti visi, kas vēlas iegādāties dāvanas Ziemassvētkiem! 

   

   

   

DDAALLĪĪBBAASS  

NNOOTTEEIIKKUUMMII::  

1. Klases audzinātājs piesaka savas klases dalību tirdziņā līdz 

18.12.2019. plkst. 15.00 /saraksti abu ēku skolotāju istabās/. 

2. 9.c klase organizē galdu izvietošanu un novākšanu 1. un 2. 

stāva gaiteņos. 

3. Individuāli, pāros vai grupās iekārto savu tirdzniecības vietu 

un to atbilstoši noformē. Katrā tirdzniecības vietā norādīt 

pārdevēja/u pārstāvēto klasi un vārdus, uzvārdus. /pie 

noformēšanas drīkst palīdzēt klases audzinātājs vai vecāki/. 

4. Preci pārdod skolēni, skolas darbinieki un vecāki. 

 Pārējie interesenti rada pārdošanas noskaņojumu, netraucējot    

    tirdzniecību. 

5.   Pārdodamās preces nosacījumi: 

- Pārdot var tikai pašu ražotu preci: apsveikumi, 

adījumi, tamborējumi, saldumi, dzērieni, 

konservējumi, sālījumi, marinējumi, zīmējumi, 

Adventes vainagi, eglīšu rotājumi, piparkūkas, pašu 

lietas sveces u.c. 

- Pārdot var arī pakalpojumus: zīlēšana, karikatūru 

zīmēšana, dziedāšana, spēlēšana .... 

6.   Komisija: 

Komisijas uzdevumi: 

- uzraudzīt tirdziņa norises gaitu; 

- nominēt un pasniegt pateicības; 

- ziņot par rezultātiem Ziemassvētku koncerta 

noslēgumā; 

Komisijas sastāvs: 

- trīs Skolas padomes pārstāvji; 

- trīs SVC pārstāvji. 

   

BBAALLVVAASS  

PPĀĀRRDDEEVVĒĒJJIIEEMM::  

Ziemeļvalstu ģimnāzijas komisija tirdziņa darba laikā izvērtēs un 

apbalvos sekojošās nominācijās  

(1. – 4. klasēm un 5. – 12. klasēm): 

- „Pieklājīgākais pārdevējs/i” 

-  „Radošākā pieeja noformējumam”  

- „Gardākā prece nr.1”  
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- „Gardākā prece nr.2”  

- „Gardākā prece nr.3”  

- „Inovatīvākā prece” 

- „Draudzīgākā komanda” 

- „Radošākā prece”  

- „Visvairāk pārstāvētā klase” 

- „Nopietnākais pārdevējs/a” 

- „Smaidīgākais pārdevējs/a” u.c. 

   

DDEERR    AATTCCEERRĒĒTTIIEESS::  Pēc pasākuma tirdzniecības vieta ir jāatstāj 

sakārtota! 
 

Azartspēles, alkohols (pat, ja pašu gatavots), tabaka un citi 

pakalpojumi, kas ierobežoti ar LR normatīvajiem aktiem, nav 

pārdodami un lietojami. 

 

Pārpirkšana aizliegta! 

  

IINNFFOORRMMĀĀCCIIJJAA::  

 

- Informācija skolas mājas lapā www.zvg.lv un  

“E-klase” e-pastā 

- Pastāsti draugam, klasesbiedram!  

 

 

 

 

   

 

http://www.zvg.lv/

