
Kad?
No 2018. gada 3. marta plkst. 11.00 –  Biļešu Paradīzes tirdzniecīības vietaī s un
interneta veikalaī  www.bilesuparadize.lv
Aicinam savlaicīīgi iepazīīties ar Sveītku programmu.
Ja veī laties bilļetes pirkt internetaī , paī rbaudiet, vai Juī su bankas karte ir regģ istreī ta
drosšiem pirkumiem interneta videī .

Darba laiks
3. martaī  visas  Biļešu Paradīzes tirdzniecīības vietas straīdaī s no plkst. 11.00 līīdz
17.00. Ja tirdzniecīību vietu darba laiks ir ilgaīks – kases straīdaī s līīdz sava parastaī
darba laika beigaīm.
Saīkot ar 4. martu,  Biļešu Paradīzes  tirdzniecīības vietas straīdaī s ierastajos darba
laikos (sīīkaīka informaīcija www.bilesuparadize.lv).

Cik?
Vienaī  pirkuma reizeī  bilļesšu tirdzniecīības vietaī s viena persona vareīs iegaīdaī ties ne
vairaīk kaī  4 bilļetes uz katru Dziesmu un deju sveī tku pasaīkumu (piem., ja pirceī js
veī las  iegaīdaī ties  bilļetes  uz  3  pasaīkumiem,  tad maksimaī lais  iegaīdaī jamo bilļesšu
skaits – 12 bilļetes). 
Viena pirkuma reizeī  interneta veikalaī  bilesuparadize.lv kopumaī  vareīs iegaīdaī ties
8 bilļetes vienaī  pirkumaī , bet ne vairaīk kaī  4 bilļetes uz konkreītu pasaīkumu.

Bērni
Beīrniem  līīdz  7  gadiem  (ieskaitot),  neaiznļ emot  atsevisškļ u  seīdvietu,  bilļete  nav
jaīpeīrk. 

Pasākumu norises ilgums
Nosleīguma koncerta “Zvaigzšnļ u celļaī ”  saīkumlaiks ir plkst.20.00 un paredzamais
ilgums 4 stundas.
Deju  lieluzveduma  “Maīras  zeme”  saīkumlaiks  ir  plkst.22.00  un  paredzamais
ilgums 2,5 stundas.

Dalībniekiem bezmaksas
Ar Dziesmu un Deju sveītku Dalīībnieku karteīm buī s iespeī jams par brīīvu apmekleī t
sšaīdus Dziesmu un deju sveī tku maksas pasaīkumus:

 Nosleīguma koncertu Mezšaparkaī  (staī vvietas); 
 Tautas lietisškļ aī s maīkslas izstaīdi (Rīīgas Maīkslas telpaī );
 Brīīvdabas muzeja teritorijaī  plaīnotos Dziesmu sveī tku pasaīkumus.

No  1.  maija publiskaī  tirdzniecīībaī  tiks  nodotas  ieprieksšeī jaī  rezervaī cijaī
neizpirktaī s bilļetes.

Ko  darīt,  ja,  pērkot  biļetes  internetā,  Jums  liekas,  ka  sistēma  it  kā
“nedarbojas”?
Esiet  pacietīīgi.  Prognozeī jam,  ka  pieprasīījums  peīc  bilļeteīm  buī s  liels.  Katrs
pieprasīījums  Biļešu  Paradīzes  interneta  veikalam,  automaī tiski  tiks  uznļ emts
elektroniskajaī  rindaī ,  par  ko  liecinaīs  uzraksts  uz  ekraīna.  Tiklīīdz  rindaī  buī s

http://www.bilesuparadize.lv/


pienaīkusi Juī su kaī rta, vareīsiet veikt pirkumu.  Ja būsiet izgājis no sistēmas un
mēģināsiet  tajā  “ieiet”  no  jauna,  zaudēsiet  iepriekšieņemtu  vietu
elektroniskajā rindā.
Sekojiet  uzrakstiem  uz  Juī su  datoru  eraīniem.  Laicīīgi  sagatavojiet  maksaī sšanas
līīdzeklļus: paī rbaudiet kontu atlikumu,  kartes, kodu kalkulatorus utt.

Vai iespējams, ka pirmajās tirdzniecības minūtēs pieprasījums pēc biļetēm
daudzkārt pārsniegs piedāvājumu?
Ieprieksšeī jo  Sveī tku  pieredze  liecina,  ka  pieprasīījums  pirmajaī s  minuī teīs
piecdesmit līīdz sesšdesmit reizes paī rsniedz paī rdosšanaī  esosšo bilļesšu apjomu.

Vai var gadīties, ka biļetes uz svētku galvenajiem notikumiem tiks pārdotas
jau pirmajās stundās?
Nļ emot veīraī  ieprieksšeī jo 2013.gada pieredzi un lielo pieprasīījumu, bilļetes uz sš iem
koncertiem tiks izpirktas dazšu stundu laikaī .
Sveītku  nedeī lļaī  notiks  65  pasaīkumi,  no  kuriem  43  buī s  bezmaksas.  Buī tiskaīkie
notikumi  tiks  raīdīīti  gan  tiesšraideī  un  ierakstos  Latvijas  Televīīzijaī ,  gan  LMT
Straume.

Kas ir iepriekšējā rezervācija?
Saskanļ aī  ar  Dziesmu  sveī tku  padomeī  apstiprinaī to  sveītku  bilļesšu  politiku no  3.
marta publiskajaī  tirdzniecīībaī  nonaīks 74 % no kopeī jaī  bilļesšu skaita. 24 % bilļesšu
atbilstosši  noteiktajam  procentuaī lajam  nosacīījumam  prioritaī ri  tiek  ieprieksš
rezerveī ti  Latvijas  pilseī tu  un  novadu pasšvaldīībaīm kaī  Dziesmu sveītku  procesa
uztureī taī jaīm, kaī  arīī ierobezšots bilļesšu skaits daudzbeīrnu gģ imeneīm ar “3+ Ģļ imenes
karti” un cilveīkiem ar kustīību trauceī jumiem.

Vai būs atlaides?
Daudzbeīrnu  gģ imeneīm,  uzraīdot  „3+  Ģļ imenes  karti”  vai  citu  dokumentu,  kas
apliecina to, ka gģ imenes apruī peī  ir vismaz trīīs  beīrni,  personaīm ar I,  II vai III
invaliditaī tes  grupu,  uzraīdot  atbilstosšu  apliecīību,  un  politiski  represeī tajaīm
personaīm, uzraīdot atbilstosšu apliecīību tiks piemeīrota 10 % atlaide no ieejas
bilļetes cenas.

Biļešu Paradīzes tirdzniecības vietas Latvijā

Pilsēta Adrese Vieta
AĀ dazš i Ģaujas iela 33a AĀ dazšu kulturas centrs
Aizkraukle Spīīdolas iela 2 Aizkraukles novada kultuī ras centrs
Aluī ksne Bruī zša iela 7 Aluī ksnes pilseītas Tautas nams
Bauska Kalna iela 18 Bauskas kultuī ras centrs
Ceīsis Raunas iela 12 Vidzemes koncertzaī le Ceīsis
Daugavpils Rīīgas iela 22A Daugavpils teaī tris
Dobele Baznīīcas iela 6 Dobeles kultuī ras nams
Ģulbene AĀ belļu iela 2 Ģulbenes novada tuī risma informaī cijas centrs
Jeīkabpils Vecpilseītas laukums 3 Jeīkabpils tautas nams

Rīīgas iela 210/212 Krustpils Kultuī ras nams
Jelgava K. Barona iela 6 Jelgavas kultuī ras centrs
Juī rmala Turaidas iela 1 Dzintaru koncertzaī le



Kuldīīga Rainļ a iela 21 Kuldīīgas kultuī ras centrs
Kļ ekava Rīīgas iela 26 Kļ ekavas Tuī risma informaīcijas centrs
Lielvaī rde Parka iela 3 Kultuī ras nams “Lielvaī rde”
Liepaī ja Brīīvīības iela 39 Liepaī jas Olimpiskais centrs

K. Zaī les laukums 8 Tirdzniecīības centrs „RIMI Ostmala”
Rozšu laukums 5/6 Liepaī jas Latviesšu biedrīības nams
Teaī tra iela 4 Liepaī jas teaī tris
Radio iela 8 Koncertzaī le “Lielais Dzintars”

Līīvaīni Rīīgas iela 105 Līīvaīnu novada kultuī ras centrs
Madona Tirgus iela 5 Madonas pilseī tas kultuī ras nama filiaī le “Vidzeme”

Ogre Brīīvīības iela 15 Ogres novada kultuī ras centrs
Reīzekne Pils iela 4 koncertzaī le “Latgales Ģors”
Rīīga Duntes iela 19a Lielveikals „Sky&More”, informaī cijas centrs

Amatu iela 6 Lielaī  Ģļ ilde
Akadeīmijas laukums 1 Latvijas Zinaī tnļ u akadeīmija
Aspazijas bulvaī ris 3 Latvijas Nacionaī laī  opera
Brīīvīības iela 75 Dailes teaī tris
Ierikļ u iela 3 t/c “Domina” informaīcijas centrs
Kronvalda bulvaī ris 2 Latvijas Nacionaī lais teaī tris
Kr. Barona iela 16/18 Latvijas Lelļlļu teaī tris
Raī tslaukums 6 Rīīgas Tuī risma informaīcijas centrs
Lielirbes iela 29 t/c “Spice” infromaīcijas centrs
Ropazšu iela 2 Vef Kultuī ras pils
Kr. Valdemaīra iela 5 Rīīgas Kongresu nams

Salaspils Līīvzemes iela 7 Salaspils kultuī ras nams “Rīīgava”
Saldus Strikļ u iela 3 Saldus tuī risma informaīcijas centrs
Sigulda Rainļ a iela 3 Siguldas pilseī tas bilļesšu kase
Smiltene Baznīīcas laukums 2 t/c „Centrs”, informaīcijas centrs
Talsi Lielaī  iela 19/21 Talsu kultuī ras nams
Tukums Lielaī  iela 1 Tukuma pilseī tas kultuī ras nams
Valmiera Laī cšpleīsša iela 4 Valmieras Draīmas teaī tris

Rīīgas iela 10 Valmieras kultuī ras centrs
Ventspils Karlīīnas iela 40 Teaī tra nams „Juī ras vaī rti”

Sporta iela 7/9 Ventspils Olimpiskais centrs
Valka Em.Daīrzinļ a iela 8 Valkas Kultuī ras nams


