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KULDĪGĀ
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2012/35
Apstiprināti
ar Kuldīgas novada Domes
2012.gada 27.decembra
sēdes lēmumu
(prot. Nr.16, p.51.)
Precizēti
ar Kuldīgas novada Domes
2013.gada 31.janvāra
sēdes lēmumu (prot. Nr.2, p.100.)
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas kultūras centrs”
maksas pakalpojumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Publisko aģentūru likuma
17.panta otro daļu un ceturto daļu
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas kultūras
centrs” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras naudas norēķinu veidā
vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši
Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā
arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
4. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Kuldīgas novada
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kuldīgas novada vēstis”.
6. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Kuldīgas novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 2010/20 „Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas kultūras centrs”
maksas pakalpojumi” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2010.gada 29.jūnija sēdes
lēmumu (prot. Nr.11, p.24.)).
Domes priekšsēdētāja:

Inga Bērziņa

Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu
„Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras
„Kuldīgas kultūras centrs” maksas pakalpojumi”
Pielikums
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas kultūras centrs”
maksas pakalpojumu cenrādis
1. Maksa par telpu nomu fiziskām un juridiskām personām pasākumu organizēšanai
Kuldīgas pilsētas estrādē un Kuldīgas kultūras centrā
bez KKC stacionārās skaņas un gaismu aparatūras izmantošanas (ar PVN apliekams darījums)
Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Telpa
Lielā zāle (+ 1.stāva foajē, garderobe, tualetes, 1 grimētava)

Mazā zāle (+ 1.stāva foajē, garderobe, tualetes, 1 grimētava)
Kino zāle (+ 1.stāva foajē, garderobe, tualetes)
Teātra telpa
Deju zāle ar garderobi
Grimētava
Estrāde (ar palīgtelpām)

Estrāde (bez palīgtelpām)

% no biļešu ienāk. ∑ Ls
Izglītojošie
Izklaides
pasākumi
pasākumi

10.00 12.00
bet ne
mazāk kā
Ls 45.00

15.00

Stundu likme Ls

Izglītojošie
pasākumi

Izklaides un
politiskie pasāk.

15.00

25.00

10.00
12.00
3.00
5.00
2.00
15.00

15.00
18.00
6.00
10.00
3.50
35.00

10.00

25.00

bet ne
mazāk kā
Ls 75.00

10.00
10.00
10.00

15.00
15.00
15.00

bet ne
mazāk kā
Ls 54.00

bet ne
mazāk kā
Ls 126.00

8.00

13.00

bet ne
mazāk kā
Ls 33.00

bet ne
mazāk kā
Ls 82.50

2. Maksa par telpu nomu fiziskām un juridiskām personām pasākumu organizēšanai KKC
lielajā zālē ar KKC stacionārās skaņas un gaismu aparatūras standartkomplekta izmantošanu
(ar PVN apliekams darījums)
2.1. Sanāksmes, semināri, konferences u.tml. pasākumi
(telpas: lielā zāle, 1.stāva foajē, garderobe, tualetes, 1 grimētava aiz skatuves ; tehnikas standartkomplekts: 2 galvenās
skandas, 2 ZF skandas, 6 jaudas pastiprinātāji, 1 sistēmas procesors, 1 grafisko ekvalaizeru sistēma, 2 aiztures sistēmas
skandas, 2 4-kanālu kompresori, 1 digitālais pārslēgs, 1 gaismu pults, 2 mikrofoni, līdz 4 gab. prožektori PAR).
Pirmā st.
Otrā st.
nākamās

Kopā

2 st.

3 st.

4 st.

5 st.

6 st.

7 st.

8 st.

9 st.

10 st.

11 st.

12 st.

70.30.-

70.30.1x25.-

70.30.2x20.-

70.25.3x20.-

65.25.4x20.-

65.25.5x18.-

65.24.6x18.-

60.23.7x18.-

60.22.8x17.-

60.21.9x17.-

60.20.10x17.-

100.-

125.-

140.-

155.-

170.-

180.-

197.-

209.-

218.-

234.-

250.-

2.2. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu, skolu u.tml. koncerti un pasākumi ar mehānisko
mūziku
(telpas: lielā zāle, 1.stāva foajē, garderobe, tualetes, 1 grimētava aiz skatuves ; tehnikas standartkomplekts: 2 galvenās
skandas, 2 ZF skandas, 6 jaudas pastiprinātāji, 1 sistēmas procesors, 1 grafisko ekvalaizeru sistēma, 2 aiztures sistēmas
skandas, 2 monitoru sistēmas, 2 4-kanālu kompresori, 1 digitālais pārslēgs, 1 gaismu pults, 2 mikrofoni, līdz 10 gab.
prožektori PAR).
Pirmā st.
Otrā st.
Trešā st.
nākamās

Kopā

2 st.

3 st.

4 st.

5 st.

6 st.

7 st.

8 st.

9 st.

10 st.

11 st.

75.35.-

75.30.25.-

75.30.25.1x23.-

75.30.25.2x21.-

70.30.24.3x21.-

70.25.24.4x21.-

70.25.23.5x20.-

65.25.23.6x19.-

65.23.21.7x18-

65.22.20.8x18.-

12 st.
65.21.20.9x18.-

110.-

130.-

153.-

172.-

187.-

203.-

218.-

227.-

235.-

251.-

268.-

2.3. Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu, skolu u.tml. koncerti un pasākumi ar dzīvo mūziku
(telpas: lielā zāle, 1.stāva foajē, garderobe, tualetes, 1 grimētava aiz skatuves ; tehnikas standartkomplekts: 2 galvenās
skandas, 2 ZF skandas, 6 jaudas pastiprinātāji, 1 sistēmas procesors, 1 grafisko ekvalaizeru sistēma, 2 aiztures sistēmas
skandas, 4 monitoru sistēmas, 2 4-kanālu kompresori, 1 digitālais pārslēgs, 1 gaismu pults, 2 mikrofoni, līdz 24 gab.
prožektori PAR).
Pirmā st.
Otrā st.
Trešā st.
nākamās

Kopā

2 st.

3 st.

4 st.

5 st.

6 st.

7 st.

8 st.

9 st.

10 st.

11 st.

75.45.-

75.45.35.-

75.40.35.1x25.-

75.40.30.2x23.-

75.35.30.3x22.-

75.35.30.4x20.-

70.35.30.5x19.-

70.35.28.6x19.-

70.35.28.7x18-

70.35.26.8x18.-

12 st.
70.33.26.9x18.-

120.-

155.-

175.-

191.-

206.-

220.-

230.-

247.-

259.-

275.-

291.-

Piebilde: Pēc pasūtītāja vēlmēm standartkomplektam papildus nepieciešamo aparatūru, rekvizītus, skatuves dekorus,
galdus, podestus u.c. priekšmetus un telpas var iznomāt par papildus samaksu.

3. Maksa par dalību pasākumā (ar PVN neapliekams darījums)
N.p.k.

Dalības maksas objekts

3.1.

Atrakciju un karuseļu parki

3.2.

Atsevišķas atrakcijas, karuseļi u.tml.

3.3.

Firmu un produktu reklāmas aktivitātes,
t.sk. loterijas, izlozes,
kas ir saistītas ar pasākuma koncepciju
Firmu un produktu reklāmas aktivitātes,
t.sk. loterijas, izlozes,
kas nav tieši saistītas ar pasākuma koncepciju

3.4.

Mērvienība

1 kompl.
(2000 - 2300 m2)
1 vieta
(līdz 6 m2)
1 vieta
(līdz 6 m2)
1 vieta
(līdz 6 m2)

Maksa par 1 dienu
Festivālā
Citos
Dzīres
pasākumos
Kuldīgā
100.00
70.00
25.00

20.00

20.00

15.00

70.00

50.00

4. Maksa par afišu un plakātu izlīmēšanu uz pašvaldībai piederoša afišu staba vai stenda
(ar PVN apliekams darījums)
Formula aprēķinam: Vietu skaits x dienu skaits x 0.08 Ls + 5.00 Ls

5. Maksa par telpu iekārtošanu un noformēšanu pasākumiem KKC (ar PVN apliekams darījums)
5.1. Lielo galdu izvietojums kafijas pauzēm ar dekoratīvo malu
5.2. Lielo galdu izvietojums bez dekoratīvās malas
5.3. Mazo galdu izvietojums ar galdautiem par 1 gab.
5.4. Mazo galdu izvietojums bez galdautiem par 1 gab.
5.5. Perkolatoru izmantošana kafijas pauzēm par 1 gab. 1 reizi
5.6. Zāles krēslu u.c. mēbeļu nestandarta izvietošana pasākumā līdz 100 apmeklētājiem
5.7. Zāles krēslu u.c. mēbeļu nestandarta izvietošana pasākumā līdz 200 apmeklētājiem
5.8. Skatuves un telpu noformējums, izmantojot KKC rekvizītus

KKC visas zāles, foajē u.c.
5.00
2.50
0.50
0.25
1.20 – 1.50
4.00
8.00
10.00

6. Dažādu laikmetu un stilu kostīmu, rekvizītu un skatuves dekorāciju noma par 1 vienību
(ar PVN apliekams darījums)
(Nomas periods 3 diennaktis. Par katru nokavēto diennakti noteikta papildus samaksa 100% apmērā no sākotnējās summas. Zaudējumus, kas
KKC rodas par nozaudētu vai sabojātu nomas priekšmetu, sedz klients saskaņā ar parakstīto nomas līgumu)

Pilns kostīms
4.00
3.50
3.20

Jaka/veste
1.20
1.0.80

Brunči/bikses
2.00
1.70
1.20

Blūze/krekls
1.00
1.00
1.00

Jostas/vainagi
0.70
0.60
0.50

Lielās lelles
7.00

Lielie kostīmi
3.50

Zvēri (bērnu)
2.00

Galvas maskas
0.80

Citas
0.50 – 3.50

Kleitas/kostīmi
1.50 - 3.00

Svārki
1.00

Blūzes/žaketes
1.00 – 2.00

Cepures/ Apavi
0.50 – 1.50

Aksesuāri
0.50 – 3.50

Dažādi kostīmi
(vīru)

Bikses
0.70 – 2.00

Žaketes
0.70 – 3.00

Krekli
0.50 – 1.50

Cepures/Apavi
0.40 – 1.00

Aksesuāri
0.50 – 3.50

Dažādi kostīmi
(bērnu)

Kleitas
0.40 - 2.00

Svārki/bikses
0.50 – 1.50

Karnevāla
0.50 – 3.00

Cepures/apavi
0.30 – 1.00

Aksesuāri
0.50 – 1.50

6.4. Ziemassvētku
kostīmi un atribūti

Salaveča tērps
biezais
8.00

Salaveča tērps
garais mētelis
6.00

Salaveča tērps
īsais mētelis
3.50

Z.sv. rūķu
cepures
0.50

Salaveča
maiss
0.60

6.5. Skat. aizkari / foni

Sudrabs 1 daļa
7.00

Ceļmallapas
15.00

Zirgi / Nakts
12.00

Smilšu pulkst.
20.00

Jumti / Mežs
10.00

6.6. Dekori / rekvizīti

Svečturi lielie
3.00

Puķu podi l.
5.00

Puķu podi m.
2.00

Karogu statīvs
3.00

Grozi
1.00 - 3.00

Podesti
1.30

Galdi 2.40m
1.50

Soli 2.40m
1.00

Galdi apaļie
1.00

Krēsli
0.60

6.1. Tautas tērpi
sievu
vīru
bērnu
6.2. Maskas
6.3. Dažādi kostīmi
(sieviešu)

6.7. Mēbeles

7. Minimālā maksa par pasākuma organizēšanu (ar PVN apliekams darījums)
Pasākuma organizēšana
(bez režijas un vadīšanas)

No Ls 30.00 par organizēšanu (mākslinieki, priekšnesumi, ēdinātāji,
prezentācijas, tirdzniecības utt.)

8. Maksas pulciņu dalībnieku dalības maksa mēnesī (ar PVN neapliekams darījums)
(samaksa par mēnesi jāveic KKC galvenajā kasē līdz nākamā mēneša 15. datumam)
Bērnu deju kolektīvs Stariņš
Bērnu un jauniešu teātra /vokālās - studijas /ansambļi
Ģitārspēle iesācējiem

3.50
3.50
12.00

TLMS Ķocis klūdziņu pīšana iesācējiem
TLMS Varavīksne aušana iesācējiem

7.00
7.00

Saistošo noteikumu Nr. 2012/35
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras
„Kuldīgas kultūras centrs” maksas pakalpojumi
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Saistošo noteikumu
projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Publisko aģentūru likuma 17.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldības
uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus
saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, bet 17.panta ceturtā
daļa nosaka, ka pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka
un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Saistošie noteikumi nosaka maksas pakalpojumu izcenojumus
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā „Kuldīgas kultūras centrs”
Iepriekš ir apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2010/20 „Kuldīgas
novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas kultūras centrs” maksas
pakalpojumi” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2010.gada
29.jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr.11, p.24.)). Mainījušās izmaksas,
nepieciešams noteikt jaunus maksas pakalpojumu izcenojumus.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Maksas par pakalpojumiem iekasēšana papildina budžeta ieņēmumus

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms

Domes priekšsēdētāja

Inga Bērziņa

