Siguldā
IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr.17/2018
APSTIPRINĀTI
ar Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 6.septembra sēdes
lēmumu
(prot. Nr.13, 39.§)
Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību,
un koncertzāles „Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta
pirmās daļas 2.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
*ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada 29.novembra sēdes lēmumu
(prot.Nr.16, 21.§)
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I. Vispārīgie jautājumi
Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek nodotas nomā vai
bezatlīdzības lietošanā Siguldas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestādes
„Siguldas novada Kultūras centrs” (turpmāk Kultūras centrs) un tā struktūrvienību, un
koncertzāles „Baltais Flīģelis” telpa (-as) vai to daļa (-as) (turpmāk – Objekts).
Objekts nomā vai bezatlīdzības lietošanā tiek nodots, ievērojot šos noteikumus, Ministru
kabineta noteikumus par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, kā arī citus
normatīvos aktus, kas saistīti ar Objekta nodošanu nomā vai bezatlīdzības lietošanā.
Finanšu līdzekļi, kas ir iegūti no Objekta nodošanas nomā, ir jāizlieto saskaņā ar spēkā
esošo normatīvo aktu prasībām, tai skaitā, novirzot tos Objekta uzturēšanas un
apsaimniekošanas izdevumu segšanai.
Informācijas par nomā vai bezatlīdzības lietošanā nododamajiem Objektiem apkopošanu
un pieejamību nodrošina Kultūras centrs vai tā struktūrvienības, vai koncertzāle „Baltais
Flīģelis”, atkarībā no tā, kura pārziņā atrodas Objekts.
Par Objekta lietošanu tiek piemērota:
5.1. nomas maksa saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā esošo cenrādi ar Kultūras centra
telpu iznomāšanas komisijas (turpmāk – Iznomāšanas komisijas) lēmumu
atbalstītājām darbībām, kas sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it
sevišķi, ja tās vērstas uz labdarību, sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras
un veselības veicināšanu un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību,
palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu,
gadījumos, kad nav piemērojami šo noteikumu 10.2.apakšpunkta nosacījumi;
5.2. nomas komerccena saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā esošo cenrādi:
5.2.1. fizisko personu, kuras ir saimnieciskās darbības veicējas, un juridisko personu
organizētajiem pasākumiem, kuri ir publiskas pieejamības pasākumi,
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gadījumos, kad nav piemērojami šo noteikumu 5.1. un 10.2.apakšpunkta
nosacījumi;
5.2.2. izņēmuma gadījumos, ja konkrētajā teritorijā nav privātpersonu telpu
piedāvājumu un Objekts ir vienīgais iespējamais risinājums, ar Iznomāšanas
komisijas lēmumu atbalstītiem fizisko un juridisko personu organizētiem
pasākumiem/darbībām, kas nav publiskas pieejamības pasākumi. Iznomāšanas
komisija, pieņemot lēmumu, izvērtē, kādam mērķim paredzēts izmantot
Objektu, lai tas tiktu izmantots likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm.
Kultūras centra Objekts netiek nodotas lietošanā slēgiem pasākumiem, kuru ietvaros tiek
plānotas kultūras centra mērķiem neatbilstošas aktivitātes.
Ja, nomājot Kultūras centra Objektu, tiek izmantots papildu aprīkojums, kas nav iekļauts
Objekta nomas cenrādī, papildus šo noteikumu 5.punktā noteiktajam nomātājs maksā arī
aprīkojuma nomas maksu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma cenrādim.
Šo noteikumu 7.punktā minēto aprīkojumu var nomāt tikai kopā ar konkrēto Objektu.
Nomas līguma minimālā nomas maksa ir 15 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis),
ja saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumā esošo cenrādi aprēķinātā nomas maksa ir mazāka
nekā 15 euro (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis).
Par Objekta lietošanu nomas maksa netiek piemērota:
10.1. Pašvaldībai un tās iestādēm, kuras Objektu paredzējušas izmantot savu funkciju
īstenošanai;
10.2. organizācijām, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts sabiedriskā
labuma organizācijas statuss vai uzņēmumiem, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, un šī organizācija vai uzņēmums Objektu
paredzējusi izmantot:
10.2.1. sabiedriski nozīmīgiem, nekomerciāliem pasākumiem vai labvēlīgu sociālo
ietekmi radošai saimnieciskajai darbībai;
10.2.2. licencētu pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai;
10.2.3. ar Iznomāšanas komisija lēmumu atbalstītajām darbībām, kas sniedz nozīmīgu
labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību,
sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un
slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu
katastrofu gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un
sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu.
Iznomāšanas komisija tiek izveidota ar Pašvaldības domes lēmumu un sastāv no četriem
locekļiem:
11.1. Kultūras centra direktors, komisijas priekšsēdētājs;
11.2. Kultūras centra direktora vietnieks administratīvajā un amatiermākslas kolektīvajā
darbā, komisijas loceklis;
11.3. Kultūras centra lietvedis – uzskaitvedis, komisijas loceklis;
11.4. Pašvaldības Juridiskās pārvaldes jurists, komisijas loceklis.
II. Objekta nodošanas nomā vai bezatlīdzības lietošanā kārtība
Noteikumos noteiktajā kārtībā Objektu var nodot bezatlīdzības lietošanā noteikumu
10.2.apakšpunktā noteiktajām personām vai nomā noteikumu 5.punktā noteiktajām
personām (turpmāk šajā punktā uzskaitītās personas kopā sauktas – trešās personas), ja
Objekts nav nepieciešams Pašvaldības vai tās iestāžu funkciju nodrošināšanai.
Trešo personu iesniegumus, par Objekta nodošanu nomā vai bezatlīdzības lietošanā:
13.1. uz laiku, kas nav garāks par vienu kalendāro mēnesi, izskata un akceptē Kultūras
centra direktors (par Kultūras centra vai struktūrvienību Objektiem) vai Siguldas
Mākslu skola „Baltais Flīģelis” direktors (par koncertzāles „Baltais Flīģelis”
Objektiem). Kultūras centra direktors vai Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
direktors pirms izskata iesniegumu par Objekta nodošanu bezatlīdzības lietošanā
noteikumu 10.2.apakšpunktā noteiktajām personām, vai nodošanu nomā noteikumu
5.1. un 5.2.2. apakšpunktā noteiktajām personām, saņem Iznomāšanas komisijas

atzinumu;
13.2. uz laiku, kas ir garāks par vienu kalendāro mēnesi, bet ne ilgāks par vienu kalendāro
gadu, izskata un attiecīgu lēmumu pieņem Iznomāšanas komisija. Trešā persona var
pretendēt tikai uz tiem Objektiem, kuri nav nodoti nomā vai bezatlīdzības lietošanā
un kuri nav nepieciešami Pašvaldības vai to iestāžu funkciju nodrošināšanai;
13.3. uz laiku, kas ir garāks par vienu kalendāro gadu, izskata Iznomāšanas komisija un
attiecīgu lēmumu pieņem Pašvaldības dome.
14. Iesniegumi par Objekta nodošanu nomā vai bezatlīdzības lietošanā tiek vērtēti, sarindoti
un Objektu noslodzes grafiks tiek veidots, ņemot vērā Pašvaldības un Kultūras centra vai
tā struktūrvienības, koncertzāles „Baltais Flīģelis” attīstības plānu un aktualitātes. Objekti
netiek nodoti lietošanā:
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14.1. pasākumiem, kuriem pastāv augsti sabiedriskās kārtības un drošības apdraudējuma
riski un pasākuma organizatori nespēs nodrošināt kārtības uzturēšanu tā laikā;
14.2. politiskās aģitācijas pasākumiem, netradicionālu konfesiju popularizējošiem
pasākumiem, kā arī cita veida aģitācijas pasākumiem.
Iesniegumu par Objekta nodošanu nomā vai bezatlīdzības lietošanā aizpilda pēc noteikumu
1.pielikumā pievienotā parauga, pievienojot dokumentus, kas apliecina un pieļauj Objektā
iecerētās darbības, un iesniedz:
15.1. tās iestādes direktoram, kura pārziņā atrodas Objekts, ja Objektu paredzēts lietot ne
ilgāk kā vienu kalendāro gadu;
15.2. Pašvaldībai, ja Objektu paredzēts lietot ilgāk par vienu kalendāro gadu.
Ja nav nepieciešams pieprasīt no iesnieguma iesniedzēja papildu informāciju, iesniegums
tiek izskatīts ne ilgāk kā mēneša laikā.
Objekta nodošanu nomā vai bezatlīdzības lietošanā var pretendēt tādas trešās personas,
kurām nav nenokārtotu saistību pret Pašvaldību un tās iestādēm.
Objekta nomas vai bezatlīdzības lietošanas līgumu ar trešajām personām slēdz:
18.1. tās iestādes direktors, kura pārziņā atrodas Objekts, ja Objektu nodod lietošanā uz
laiku līdz vienam kalendārajam gadam;
18.2. Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks vai izpilddirektors, ja Objektu nodod
lietošanā uz laiku, kas ir garāks par vienu kalendāro gadu.
Objekta nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar cenrādi (2.pielikums), izņemot gadījumus,
kad Objekts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par publiskas personas mantas
iznomāšanas kārtību nododams nomā izsoles kārtībā.
III. Iznomāšanas komisijas sēdes darba kārtība
Iznomāšanas komisijas sēžu vietu, laiku un darba kārtību nosaka, sēdes sasauc un vada
Iznomāšanas komisijas priekšsēdētājs.
Iznomāšanas komisijas sēdes protokolē komisijas sekretārs, kuru ieceļ Iznomāšanas
komisija no komisijas locekļu vidus.
Iznomāšanas komisijas sekretārs nosūta Iznomāšanas komisijas sēdes darba kārtību
elektroniski Iznomāšanas komisijas locekļiem vismaz 1 (vienu) darba dienu pirms
Iznomāšanas komisijas sēdes, vienlaikus informējot par komisijas sēdes sasaukšanas
datumu un laiku.
Iznomāšanas komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja sēdē piedalās vismaz divi Iznomāšanas
komisijas locekļi.
Iznomāšanas komisija pieņem lēmumus, atklāti balsojot, ar klātesošo Iznomāšanas
komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Iznomāšanas
komisijas vadītāja balss.
Ja kāds no Iznomāšanas komisijas locekļiem nepiekrīt Iznomāšanas komisijas lēmumam un
balso pret to vai atturas no balsošanas, viņa atšķirīgo viedokli fiksē Iznomāšanas komisijas
sēdes protokolā un viņš šādā gadījumā nav atbildīgs par Iznomāšanas komisijas pieņemto
lēmumu.
Kultūras centra direktora vai Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” direktora, vai
Iznomāšanas komisijas izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var

apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pašvaldības domei Pils ielā 16, Siguldā, Siguldas
novadā, LV-2150. Savukārt Pašvaldības domes izdotu administratīvo aktu vai faktisko
rīcību var pārsūdzēt tiesā.
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IV. Noslēguma jautājums
Līgumi, kas noslēgti par Objektu nomu vai bezatlīdzības lietošanu līdz šo noteikumu spēkā
stāšanās ir spēkā līdz attiecīgajā līgumā noteiktā nomas vai bezatlīdzības lietošanas termiņa
beigām.
Noteikumu 5.1. apakšpunktā noteiktā nomas maksa par Siguldas novada Kultūras centra
Objektu lietošanu ir vienāda ar šo noteikumu 2.pielikumā noteikto komerccenu
publiskajiem pasākumiem līdz brīdim, kad tiks apstiprināta nomas maksa par Siguldas
novada Kultūras centra telpu lietošanu.
Līdz 2018.gada 7.oktobrim:
29.1. noteikumos noteiktos Kultūras centra direktora un Siguldas Mākslu skola „Baltais
Flīģelis” direktora pienākumus veic Siguldas novada Kultūras pārvaldes vadītājs;
29.2. noteikumos paredzētie nomā vai bezatlīdzības lietošanā nododamie Objekti ir
Siguldas novada Kultūras pārvaldes pārziņā;
29.3. noteikumu 4.punktā noteiktās informācijas par nomā vai bezatlīdzības lietošanā
nododamajiem Objektiem apkopošanu un pieejamību nodrošina Siguldas novada
Kultūras pārvalde.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Spēkā stājušies 2018.gada 7.septembrī
*grozījumi spēkā stājušies 2018.gada 30.novembrī

U.Mitrevics

1.pielikums*
Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 6.septembra iekšējiem noteikumiem Nr.17/2018
„Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību
un koncertzāles „Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu”

atzīmēt ailē „□” ar „x” vajadzīgo
□ Siguldas novada pašvaldības iestādei
Siguldas novada Kultūras centrs
Pils ielā 10, Siguldā
Siguldas novadā, LV-2150
□ Siguldas Mākslu skolai „Baltais Flīģelis”
Šveices ielā 19, Siguldā
Siguldas novadā, LV - 2150

(iesniedzēja vārds, uzvārds; juridiskai personai - nosaukums, reģistrācijas numurs)

(fiziskai personai – deklarētā dzīvesvietas adrese, juridiskai personai – juridiskā adrese)

(tālruņa numurs, e-pasta adrese)

IESNIEGUMS
Lūdzu nodot (atzīmēt ailē „□” ar „x” vajadzīgo):
□ nomā
□ bezatlīdzības lietošanā (tikai pašvaldībai, tās iestādēm vai sabiedriskā labuma organizācijām un
sociālajiem uzņēmumiem)

(norādīt objektu un telpas, kuras vēlas nomāt vai saņemt bezatlīdzības lietošanā)

Izvēlētā objekta paredzētais izmantošanas laiks un dienas:1

Izvēlētā objekta izmantošanas mērķis, darbības apraksts:

Plānotais
skaits:

dalībnieku

□ Nepieciešams papildu aprīkojums.2
□ Nepieciešams papildu maksas pakalpojums.3
Ieskaitot arī sagatavošanas laiku pirms un pēc pasākuma, kurā iesniedzējs atradīsies telpās.
Tikai, ja pieejams saskaņā 2018.gada 6.septembra iekšējiem noteikumiem Nr.17/2018 „Par Siguldas novada Kultūras
centra un tā struktūrvienību un koncertzāles “Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu”.
1
2

Kontaktpersona
saziņai:
(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese)

Telpu nomas līguma paraksttiesīgā persona: 4
(vārds, uzvārds, amata nosaukums)

Cita informācija, ko iesniedzējs uzskata par svarīgu norādīt:

Pielikumā:

Rēķinu par nomas maksu vēlos saņemt elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) uz
iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi.
Atbildi vēlos saņemt elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta) uz iesniegumā norādīto
elektroniskā pasta adresi.
Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16,
Sigulda, Siguldas novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku izskatīt iesniegumus par Siguldas
novada Kultūras centra un tā struktūrvienību un koncertzāles “Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu.
Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa
vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība / Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības
iekšējiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai
klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

20__.gada _________
(paraksts, paraksta atšifrējums)

3

4

Tikai, ja pieejams.
Ja persona rīkojas uz pilnvarojuma pamata, iesniegumam jāpievieno pilnvarojuma apliecinoša dokumenta kopija.

2.pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 6.septembra iekšējiem noteikumiem
Nr.17/2018
„ Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību,
un koncertzāles „Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu”

KULTŪRAS CENTRA STRUKTŪRVIENĪBU UN KONCERTZĀLES “BALTAIS FLĪĢELIS TELPU NOMAS MAKSAS CENRĀDIS

N.p.k. Struktūrvienība
1.

2.

3.

4.

Allažu
Tautas nams

Mores
Tautas
nams
Jūdažu
sabiedriska
is centrs
Siguldas
pagasta
kultūras nams

Iznomājamās telpas
Skatītāju zāle (tai skaitā
vestibils, garderobe, WC)
Vestibils
Garderobe
WC
Iznomājama telpa (tai
skaitā vestibils, garderobe,
WC)
Skatītāju zāle (tai skaitā
vestibils, WC)
Vestibils (tai skaitā WC)
WC
Zāle(tai skaitā vestibils,
WC)
Vestibils
WC
Skatītāju zāle(tai skaitā
vestibils, garderobe, WC)
Mazā zāle (tai skaitā
vestibils, garderobe, WC)

Telpas kvadratūra
m2

Maksa stundā
euro, bez PVN,
PVN, kopā ar
PVN*

Komerccena stundā euro,
bez PVN, PVN, kopā ar
PVN**

Komerccena īrējot
virs 6 h euro /dienā,
bez PVN, PVN,
kopā ar PVN**

204.7 m2

6.01/ 1.26 /7.27

7.00 / 1.47 /8.47

42.00 / 8.82 /50.82

7.00 / 1.47 /8.47

42.00 / 8.82 / 50.82

11.00 / 2.31 /13.31

66.00 / 13.86 /79.86

25.00 / 5.25 /30.25

150.00 / 31.50 /
181.50

58 m2
13.6 m2
25.7 m2
33.5 m2

2.60 / 0.55 /3.15

149.7 m2

6.48 / 1.36 /7.84

56.3 m2

1.99 / 0.42 /2.41

10.9 m2
50 m2
53.2 m2
5.7 m2

4.33 / 0.91/ 5.24

271.62 m2

11.74 / 2.47 /14.21

150.59 m2

8.11 / 1.70 /9.81

25.00 / 5.25/30.25

150.00 / 31.50 /
181.50

N.p.k. Struktūrvienība

5.

Siguldas
koncertzāle
“Baltais
Flīģelis”

Iznomājamās telpas
Mazā zāles daļa kafejnīcas
vajadzībām pasākumu dienās
(ar iznomāšanu 2 līdz 4
stundas)
Pagrabstāva zāle (tai skaitā
vestibils, garderobe, WC)
Aktieru ģērbtuves (tai skaitā
vestibils, garderobe, WC)
Aktieru ģērbtuves (tai skaitā
vestibils, garderobe, WC)
Vestibils
Garderobe
WC
Iznomājama telpa (tai skaitā
vestibils, garderobe, WC)
Koncertzāle ar balkonu ar
ietilpību līdz 250 vietām
nomas maksa par 1 stundu
koncertzāles halles daļa 3 m2
platībā kafejnīcas vajadzībām
koncertu dienās (ar
iznomāšanu 2 līdz 4
stundas), saskaņā ar
iznomātāja ierādīto vietu

Telpas kvadratūra
m2

Maksa stundā
euro, bez PVN,
PVN, kopā ar
PVN*

Komerccena stundā euro,
bez PVN, PVN, kopā ar
PVN**

Komerccena īrējot
virs 6 h euro /dienā,
bez PVN, PVN,
kopā ar PVN**

12.40 / 2.60 / 15.00/par
pasākumu (2 līdz 4
stundām)

3 m2
149.59 m2

8.08/ 1.70 / 9.78

33.92 m2

4.61 / 0.97 / 5.58

37.98 m2

4.73 / 0.99 / 5.72

16.49 / 3.46 / 19.95

98.94 / 20.78 /
119.72

41.32 / 8.68 / 50.00

247.93 / 52.07
/300.00

43.95 m2
49.13 m2
28.03 m2
16.4 m2

4.09 / 0.86 / 4.95

335.00 m2

3m

2

* Piemēro noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto pasākumu organizēšanai un rīkošanai.
** Komerccenu piemēro noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto pasākumu organizēšanai un rīkošanai.

12.40 / 2.60 / 15.00/par
pasākumu (2 līdz 4
stundām)

KULTŪRAS CENTRA TELPU NOMAS MAKSAS CENRĀDIS

N.
p.k
.

Iznomājamās telpas

Komerccena slēgtajiem
pasākumiem stundā
euro, bez PVN, PVN,
kopā ar PVN ****

955.3 m2

Komerccena
publiskajiem
pasākumiem stundā
euro, bez PVN, PVN,
kopā ar PVN*
100.00/21.00/121.00

885.9 m2

90.00/18.90/108.9

270.00/56.70/326.70

728.0 m2

55.00/11.55/66.55

165.00/34.65/199.65

691.3 m2

25.00/5.25/30.25

75.00/15.75/90.75

m2

*****

Telpas kvadratūra
m2

4.

Lielā zāle ar balkonu (tai skaitā vestibils, garderobe, WC un
tehniskais nodrošinājums **)
Lielā zāle bez balkona (tai skaitā vestibils, garderobe, WC un
tehniskais nodrošinājums **)
Mazā zāle (tai skaitā vestibils, garderobe, WC un tehniskais
nodrošinājums***)
Izstāžu zāle (tai skaitā vestibils, garderobe, WC)

5.
6.

Vestibils (tai skaitā garderobe, WC)
Grimētava******

522.5
10.3 m2

20.00/4.20/24.20
4.00/0.84/4.84

12.00/2.52/14.52

7.

Grimētava******

10.0 m2

4.00/0.84/4.84

12.00/2.52/14.52

8.

VIP grimētava******

14.0

m2

5.00/1.05/6.05

15.00/3.15/18.15

9.

Pagrabstāva grimētava ar dušām un WC (8 cilvēkiem) ******

26.5 m2

3.00/063/3.63

9.00/1.89/10.89

10.

Pagrabstāva grimētava ar dušām un WC (8 cilvēkiem) ******

24.0

m2

3.00/0.63/3.63

9.00/1.89/10.89

11.

Pagrabstāva grimētava ar dušām un WC (20 cilvēkiem) ******

45.7 m2

3.00/0.63/3.63

9.00/1.89/10.89

12.

Pagrabstāva grimētava ar dušām un WC (20 cilvēkiem) ******

39.3 m2

3.00/0.63/3.63

9.00/1.89/10.89

1.
2.
3.

300.00/63.00/363.00

Deju zāle
25.00/5.25/30.25
*****
194.5 m2
2
Orķestra telpa
15.00/3.15/18.15
*****
65.6 m
2
Mēģinājumu telpa
6.00/1.26/7.26
*****
32.2 m
2
Kora telpa
14.00/2.94/16.94
*****
50.2 m
* Piemēro tikai noteikumu 5.1., 5.2.1.apakšpunktā minēto pasākumu organizēšanai un rīkošanai.
** Cenā iekļauta skatuves tehnika un stacionāri uzstādītā skaņu un gaismu sistēma;
*** Cenā iekļauta stacionāri uzstādītā skaņu un gaismu sistēma;
**** Piemēro noteikumu 5.2.2. apakšpunktā minēto pasākumu organizēšanai un rīkošanai;
***** Slēgtajiem pasākumiem atsevišķi netiek iznomāts.
****** Telpas var tikt iznomātas tikai kopā ar Lielo zāli ar balkonu vai bez balkona, Mazo zāli, Izstāžu zāli un ar tām saistītajām telpām.

13.
14.
15.
16.

3.pielikums
Siguldas novada pašvaldības domes
2018.gada 6.septembra iekšējiem noteikumiem Nr.17/2018
„Par Siguldas novada Kultūras centra un tā struktūrvienību,
un koncertzāles „Baltais Flīģelis” telpu izmantošanu”
KULTŪRAS CENTRA APRĪKOJUMA NOMAS MAKSAS CENRĀDIS
Skaņa (audio) iekārta Nosaukums

Skaits

SENNHEISER
EW500-935

Radio mikrofona
komplekts (rokas
raidītājs)
SENNHEISER
Radio mikrofona
EW500-SK500
komplekts (jostas
raidītājs)
DPA d:fine 4066F
Galvas garnitūra
KV2 AUDIO EX1.12 Grīdas monitors
KV2 AUDIO EX1.5
Zemo frekvenču
skanda
AKG C414
Kondensātormikrofons
SCHOEPS CMC-64
Kondensātormikrofons
D:VOTE 4099
Kondensātormikrofons
NEUMANN KMS 105 Vokālais mikrofons
SENNHEISER e906
Dinamiskais
mikrofons
SENNHEISER e935
Dinamiskais
mikrofons
SENNHEISER e945
Dinamiskais
mikrofons
K&M 210/2
Dzerves tipa
mikrofona statīvs
K&M 25950
Zemais mikrofona
statīvs
K&M 259
Zemais teleskopiskais
mikrofona statīvs
BSS AR133
Līniju transformātors
Radial PRO D2
Līniju transformātors

16

Aprēķinātā nomas
maksa par 1 vienību,
EUR līdz diennaktij
(bez PVN 21%)
15,00

8

15,00

8
8
1

10,00
15,00
15,00

4
4
10
2
4

10,00
20,00
10,00
10,00
3,00

3

3,00

2

3,00

20

1,00

2

1,00

10

1,00

6
4

2,00
3,00

Gaisma iekārta

Nosaukums

Skaits

Spotlight ProfiLED
ZW 250 RGBW 22 33
Spotlight FresnelLED
250 RGBW 16 - 50
Spotlight Sintesi
Vario12 4 - 63
Sparx 7 RGBW LED

LED profils

4

Aprēķinātā nomas
maksa par 1 vienību,
EUR līdz diennaktij,
(bez PVN 21%)
15,00

LED Fresnelis

8

8,00

Profils

4

7,00

Inteliģentais starmetis

6

30,00

Wash
Varyscan P7 LED
CMY SPOT
Spotlight
CycloramaLED
Looksolutions Unique
2.1
Looksolutions Viper

Inteliģentais starmetis

10

30,00

LED Gaismeklis

8

15,00

Miglas ģenerātors

2

10,00

Dūmu ģenerātors

1

10,00

Video iekārta

Nosaukums

Skaits

Christie D12WU-H
/1DLP

Video projektors

1

Aprēķinātā nomas
maksa par 1 vienību,
EUR līdz diennaktij,
(bez PVN 21%)
150,00

Koncertflīģelis

Nosaukums

Skaits

Premium klases
koncertflīģelis

Boesendorfer 214VC

1

Aprēķinātā nomas
maksa par 1 vienību,
EUR līdz diennaktij,
(bez PVN 21%)
180,00

