
MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 
TELPU NOMA: 
 

Telpa 
Koncertiem, izrādēm  

Cena €, tajā skaitā PVN 
Akustiskajiem koncertiem 

Cena €, tajā skaitā PVN 

Semināriem, konferencēm, 
pasākuma tehniskajai 

uzbūvei un/vai nobūvei, kino 
demonstrēšanai un 

uzņēmumu prezentācijām  
Cena €, tajā skaitā PVN 

 
Korporatīvie pasākumi, 

banketi stāvkoncerti 
Cena €, tajā skaitā PVN 

Lielā zāle 
GORS 
 
No 1. rindas - 
966 sēdvietas; 
no 4. rindas - 
882 sēdvietas. 
 
Līdz 3000 ar 
stāvvietām. 
 
Zāles platība: 
913m2 

Standartaprīkojums – 2220,00 € 
Standartaprīkojums – 

1335,00 € 

Standartaprīkojums –  
265,00 €/h vai 990,00 € 
(6 un vairāk stundas) 

Standartaprīkojums no 
2220,00 € 

Zāles nomas maksā iekļauta - zāle, aizskatuves zona pie zāles, 3 aizskatuves grimētavas telpas ar WC un dušu, publiskā garderobe, biļešu kontrolieri, 
garderobisti, skatuves strādnieki, telpu apkope. 

Gaisma: 
Priekšgaisma - Selecon 2 kW PC, Spotlight Com 2,5 kW Profile; 
Noklājuma apgaismojums - PC, Freneļtipa, PAR64 un Selecon Pacific 14/35 profiltipa 
prožektori (pēc iepriekšējā saskaņojuma ar gaismotāju); 
Sānu gaisma - Selecon Pacific 14/35 Profile un NA quatrostar HO led (20 gab.) 
apgaismojums; Spot CP 800 qwo - 6 gab., Spot CP 1500 HPE - 4 gab., Wash CP 1500 - 4 
gab.; 
Miglas ģenerators SWEFOG ULTIMATE 3000 - 1 gab. un FQ-100 dūmu ģeneratori - 2 gab. 

 
Ar standarta krēslu sistēmu, 
skatuves strādniekiem, skaņu, 
gaismu, videoprojektoru un 
videoinženieri. 
 
 

 
Zāles plānojums pasākuma 
norisei un tā nodrošināšanai, 
nepieciešamā tehniskā 
aprīkojuma un pakalpojumu 
izmaksas 
– pēc iepriekšējas 
vienošanās. 

Lielās zāles akustiskā sistēma: 
D&b audiotechnik:  
VSUB Fly - 4 gab., V8 – 12 gab., V12 - 4 gab., 
VSUB Floor – 8 gab., Delay 10S - 2 gab., procesors 
XTA DP488. 
Skaņu pultis: 
Midas PRO2 - 1 gab.,  
Midas DL251 - 1 gab.,  
Midas DL252 - 1 gab. 
Papildu apskaņošanas sistēma: 
D&b audiotechnik S10 – 4 gab. 
Monitoru sistēma: 
Turbosound TMW115 (ar iespēju saslēgt 8 līnijās) - 
10 gab., procesors Helix DN948E - 2 gab., 
pastiprinātājs MC2 E15 - 4 gab., 
pastiprinātājs MC2 E45 - 4 gab. 
Standartaprīkojumā ietilpst kabeļi komutācijai. 

Skaņa: 
Mikrofons programmas 
pieteicējam. 



Mazā zāle 
ZĪDASTE 
 
No 1. rindas – 214 
sēdvietas; 
no 4. rindas – 156 
sēdvietas. 
 
Līdz 1000 ar 
stāvvietām. 
 
Zāles platība: 390m2 

Standartaprīkojums – 
1120,00 € 

Standartaprīkojums - 715,00€ 

Standartaprīkojums –  
140,00 €/h; 

 560,00 € (4 un vairāk stundas, bet 
nepārsniedzot 10 stundas); 
150,00 € viens kino seanss 

(līdz plkst.18:00) 

Standartaprīkojums no 
1120,00 € 

Zāles nomas maksā iekļauta - zāle, aizskatuves zona pie zāles, 2 aizskatuves grimētavas telpas ar WC un dušu, publiskā garderobe, 
biļešu kontrolieri, garderobisti, skatuves strādnieki, telpu apkope. 

Gaisma: 
Pamata apgaismojums - priekšgaisma, noklājuma apgaismojums  
(PC, Freneļtipa, PAR64 un Selecon Pacific 14/35 profiltipa 
prožektori pēc iepriekšējā saskaņojuma ar gaismotāju), 
NA quatrostar HO led (20 gab.) apgaismojums. 
Spot CP 800 qwo - 6 gab.; 
Miglas ģenerators SWEFOG ULTIMATE 3000 - 1 gab. un FQ-100 
dūmu ģeneratori - 2 gab. 

 
Ar standarta krēslu sistēmu, skatuves 
strādniekiem, skaņu, gaismu, 
videoprojektoru un videoinženieri. 

 
Zāles plānojums 
pasākuma norisei un tā 
nodrošināšanai, 
nepieciešamā tehniskā 
aprīkojuma un 
pakalpojumu izmaksas 
pēc iepriekšējas 
vienošanās. Skaņa: 

JBL skaņu sistēma; 
Skaņu pults: Roland M480 - 1 
gab.; Monitori: RCF NX M15A - 
8 gab. 
 
 

Skaņa: 
Mikrofons programmas 
pieteicējam. 
 
 

Semināru telpa 
(līdz 60 personām) 
Pieejamas telpas: 
1. stāvā (69 m2) 

2. stāvā (61,2 m2) 

3. stāvā ( 79,2 m2) 

 

80,00 € pirmās 2 stundas, katra 
nākamā stunda 25,00 € (minimālā 
cena 80,00 €) 
Nomas maksā ietverta - tāfele, papīrs, 
flomāsteri, pārvietojamais projektors 
uz statīva. 

 

 

  



 
 
 
 
Papildu pakalpojumi un telpas nomai: 
 

1. Horeogrāfijas zāle deju nodarbībām: 15,00 EUR (t.sk. PVN)/ stundā. 

2. Jumta terase ceremonijām (1. maijs-1. oktobris): 60,00 EUR (t.sk. PVN) / 45 min. 

3. 3. stāva vestibils, apvienojot ar pasākumiem citās telpās: 200,00 EUR (t.sk. PVN). 

4. Salons (2h pirms un 1h pēc pasākuma, kopā ne ilgāk par 6h): 200,00 EUR (t.sk. PVN). Maksimālais cilvēku skaits: 10. 

5. 1.stāva semināru zāle Izstādei (telpa ar tajā esošo standarta aprīkojumu): 300,00 EUR (t.sk. PVN) / mēnesī. 

6. Tualetes (var piemērot Latgales vēstniecības GORS nerīkotajos pasākumos, kuri notiek ārpus ēkas robežām): 0,50 EUR (t.sk. PVN). 

7. Garderobes numuriņš (nozaudēšanas gadījuma): 7,00 EUR (t.sk. PVN). 

8. Ekskursija / koncertzāles apmeklējums:  

 2,00 EUR par katru personu, minimālā cena – 20,00 EUR (t.sk. PVN); 

 Studentiem, skolēniem, pensionāriem un invalīdiem – 1,50 EUR (t.sk. PVN) par katru personu, minimālā cena – 15,00 EUR (t.sk. PVN). 

9. Maksa par 1 (vienas) SMS īsziņas nosūtīšanu: 0,20 EUR (t. sk. PVN). 

10. Maksa par vienas krāsainās ielūguma veidlapas izdruku ir 0,10 EUR (t.sk. PVN). 

11. Maksa par reklāmas izvietošanu video ekrānos koncertzāles 2. stāvā 20,00 EUR (t.sk. PVN) /dienā par vienu ekrānu, izvietošana iespējama 3 ekrānos. Maksimālais 

reklāmas ilgums video formātā 30 sek. Par katrām nākamajām video reklāmas 30 sek. maksa 10,00 EUR (t.sk. PVN). 

12. Maksa par reklāmas izvietošanu Latgales vēstniecības GORS repertuāra bukletā (max izmērs 80*170 mm) 400,00 EUR (t. sk. PVN). 

13. Maksa par reklāmas izvietošanu mājaslapā latgalesgors.lv – reklāmas baneris: izmērs 164*302 px - 500,00 EUR (t.sk. PVN)/ mēnesī, izmērs 164*165 px - 350,00 

EUR (t. sk. PVN) /mēnesī, izmērs 980*350 px – 700,00 EUR/mēnesī (t.sk. PVN), teksta informācija (līdz 300 zīmēm), bilde vai baneris (izmērs līdz 200*300 px) citās 

mājaslapas sadaļās 200,00 EUR mēnesī (t. sk. PVN). 

14. Maksa par ar Latgales vēstniecību GORS nesaistītu pasākumu norisi reklāmas bukletu vai lapu izvietošanu koncertzāles telpās (Info centrs, 2. st. vai 3. st. foajē) – 

20,00 EUR/ dienā (t. sk. PVN). 

15. Maksa par elektroenerģijas pieslēguma izmantošanu koncertzāles ārējos elektrosadales skapjos : 

 Ar apblombētu sertificētu skaitītāju – pieslēgšanas pakalpojuma maksa 132,00 EUR (t. sk. PVN)+ iztērēta elektroenerģija pēc tā brīža saistošajiem 

elektroenerģijas tarifiem koncertzālē; 

 Bez skaitītāja – maksa par vienu stundu 5,00 EUR (t.sk. PVN). 

 
 
 
 
 



 
 
Apmaksas un nomas objektu izmantošanas nosacījumi u.c.: 
 

1. Par telpu nomu  koncertiem, izrādēm, korporatīvajiem pasākumiem, banketiem nedēļas nogalēs un/ vai svētku dienās – drošības nauda 20 % apmērā no summas 

par nomas objekta/-u izmantošanu ir jānomaksā saskaņā ar SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” izrakstītu priekšapmaksas rēķinu. Minētā summa nomniekam 

netiek atgriezta, ja gadījumā viņš jebkādu iemeslu dēļ pēc pirmā maksājuma veikšanas atceļ plānoto pasākumu un vēlas lauzt līgumu. 

2. Par telpu nomu  koncertiem, izrādēm, korporatīvajiem pasākumiem, banketiem darba dienās – drošības nauda 10 % apmērā no summas par nomas objekta/-u 

izmantošanu ir jānomaksā saskaņā ar SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” izrakstītu priekšapmaksas rēķinu.  Minētā summa nomniekam netiek atgriezta, ja 

gadījumā viņš jebkādu iemeslu dēļ pēc pirmā maksājuma veikšanas atceļ plānoto pasākumu un vēlas lauzt līgumu.  

3. Atlikusī līguma summa abos iepriekš minētajos gadījumos sedzama ne vēlāk, kā vienu darba dienu pirms pasākuma norises dienas. 

4. Izņēmuma gadījumos, pusēm iepriekš vienojoties, telpu nomas maksai var noteikt pēcapmaksas termiņu – līdz 10 dienām pēc pasākuma norises. Šādā gadījumā 

nomnieks iesniedz Latgales vēstniecībai GORS garantijas vēstuli, apliecinot apmaksas veikšanu iepriekšminētajā termiņā.  

5. Līguma summa 100% apmērā par telpu nomu semināram/konferencei sedzama ne vēlāk, kā vienu darba dienu pirms pasākuma norises dienas. 

6. Telpu nomai svētku dienās (14. februāris, 8. marts, Lieldienas, 15. decembris – 7. janvāris) var tikt piemērots uzcenojums 15 - 30% apmērā, ņemot vērā pasākuma 

saturu un specifiku.  

7. Biļešu tirdzniecībai, izmantojot Latgales vēstniecības GORS pakalpojumu – 7% (bez PVN) no konkrētā pasākuma kopējiem biļešu ieņēmumiem. 

8. Telpas izmantošanai tās pašas dienas papildkoncerta organizēšanai tiek piemērota 30% atlaide no telpu nomas maksas. Profesionālās mākslas pasākumu rīkotājiem 

tās pašas dienas papildkoncerta organizēšanai var tikt piemērota 50% atlaide no telpu nomas maksas. Ievērojot Latgales vēstniecības GORS prioritātes, koncertzāle 

var ierobežot papildkoncertu/izrāžu skaita rīkošanu. 

9. Politiskajām partijām nomas maksai tiek piemērots 50% uzcenojums. 

10. Lielās un Mazās zāles nomas maksā ietilpst: 

 8 stundu izmantojums pasākumam (par pasākumam nepieciešamo aprīkojuma uzstādīšanas un demontāžas laiku puses vienojas); 

 2-3 aizskatuves telpas (ar ietilpību 1 - 20 personas), kā arī atvērtā aizskatuves zona. 

11. Pasākumiem, kuru kopējais laiks pārsniedz 8 stundas, var tikt piemērots 30% uzcenojumu no augstāk cenrādī minētās pasākuma telpu nomas maksas.  

12. Pakalpojumiem, kas nav norādīti cenrādī, maksa tiek noteikta, veicot atsevišķu kalkulāciju. 

 
 


