Aknīstes

Aknīstes

Aknīstes

Aizkraukles

Aizkraukles

Pašvaldība

Gārsenes kultūras

Asares kultūras nams

Aknīstes kultūras
centrs

Aizkraukles pilsētas
kultūras nams

Aizkraukles pagasta
kultūras centrs

Nosaukums

Koncertzāle (560 vietas);
Deju zāle (200 vietas);
Semināru zāle (40 vietas);
Mēģinājumu zāle (40 vietas);

Koncertzāle (300 vietas);
Deju zāle (200 vietas, bet avārijas
stāvoklī);
Izstāžu zāle (50 vietas).

Lielā zāle - 230 vietas, mazā zāle – 50 vietas.

Ēkas īpašuma forma - pašvaldības īpašums, zāļu
skaits – 1, nodarbību telpu skaits - 4
Zālēs ir iespējamas norises:
Teātra izrādes,
Kora mūzikas koncerti,
Kamermūzikas koncerti,
Deju vakari,
Konferences, semināri,
Izstādes pārdošanas.

4 zāles:
-

3 zāles:
-

Pieejamās telpas un pakalpojumi

1.tabula

kamerzāle, izstāžu zāle informatīviem pasākumiem – 5 Ls
bez PVN/h
kamerzāle, izstāžu zāle, izklaides pasākumiem – 10 Ls bez
PVN/h;
deju zāle izklaides un informatīviem pasākumiem – 10 –
20 Ls bez PVN/h
visas zāles ar fiksēto ieejas maksu – 10 – 20% no biļešu
ieņēmumiem;
reklāmas materiālu izvietošana.

Telpu noma 5 Ls/h

-

-

-

-

-

Piedāvāto pakalpojumu maksa

Kultūras centru piedāvājums Zemgales plānošanas reģionā

INFRASTRUKTŪRA RADOŠO INDUSTRIJU ATTĪSTĪBAI

12.pielikums

nams
Auces Ideju centrs

Auces kultūras centrs

Bēnes tautas nams
Īles tautas nams
Lielauces tautas nams
Vītiņu tautas nams

Bauskas Kultūras
centrs

Auces

Auces

Auces
Auces
Auces
Auces

Bauskas

3 zāles:
Lielā zāle (120 vietas);
Zaļā zāle (30 vietas);
Sarkanā zāle (25 vietas).
Piedāvājam telpas - semināriem, banketiem,
prezentācijām un citiem pasākumiem. (Lielā
zāle ir ar lielisku akustiku- šeit iespējams rīkot
koncertus, teātra izrādes, balles un pat
demonstrēt kino. Rīkojot pasākumus pie
galdiņiem spējam uzņemt līdz pat 200 cilvēkiemtur klāt atliks gana daudz vietas dejām. Rituālu
zāle ir ērti pieejama kā papildus zāle Lielajai zālei-

Zāle – 200 vietas.

Darbības mērķi:
Rosināt radošu, aktīvu darbību Auces
novadā;
Veicināt bērnu, jauniešu, studentu
piesaisti lauku novadiem;
Funkcionāla ēku saglabāšana;
Piesaistīt iedzīvotāju interesi;
Aktivizēt tūrisma attīstību.
Uzdevumi:
Radošo darbnīcu aktualizēšana;
Mobilās mākslas skolas izveide;
Vēsturisku faktu vizualizācija;
Tūrisma galvenā punkta nospraušana;
Amatniecības, mākslas darbu, suvenīru
tirdzniecības vietu izstrāde.

Lielā zāle 16Ls/h
Mazā zāle 8Ls/h
Rituālu zāle 8Ls/h
Baleta zāle 8Ls/h
Saietu zāle 8Ls/h
Viesistaba 4Ls/h
Komerczāle 4Ls/h

- lielā zāle (380 sēdvietas) un palīgtelpas komerciāliem
pasākumiem - Ls 10 stundā
- lielā zāle nekomerciāliem pasākumiem - Ls 8 stundā
- mazā zāle - Ls 5 stundā
- brīvdabas estrāde - Ls 10 stundā
Zāles īre 5 Ls/h ar PVN
Zāles īre 5 Ls/h ar PVN
Zāles īre 5 Ls/h ar PVN
Zāles īre 5 Ls/h ar PVN

Bauskas

Bauskas

Bauskas

Bauskas

Bauskas

Bauskas

Bauskas Mākslas un
amatniecības centrs
Brunavas pagasta
Grenctāles kultūras
nams
Ceraukstes Tautas
nams
Dāviņu pagasta
Kultūras centrs
„Dāvis”
Īslīces pagasta
kultūras nams
Mežotnes pagasta
daudzfunkcionālais
Lielā un mazā zāle.

Lielā zāle – 300 vietas, mazā zāle – 150 vietas.

Lielā zāle - Pirmā stunda Ls 4,00, katra nākamā stunda Ls
3,00.

7.32 Ls/h

Lielā zāle – 120 vietas.
Lielā zāle – 70 vietas. Kamīnzāle – 40 vietas.

7 Ls/h

*sākot ar telpu otro izmantošanas stundu, tiek piemērota
25% atlaide no kopējās summas

Koncertzāle – 420 vietas

Nodrošina - profesionālu skaņas un gaismas
aprīkojumu, profesionālu videopreojektoru ar
dažādu izmēru ekrāniem un profesionālu,
pieredzējušu apkalpojošo personālu
Piedāvā
organizēt
–
pasākumus
(t.sk.
mākslinieciskais un tehniskais nodrošinājums).
Skaņu ierakstu studija - vokāla un fonogrammu
ieraksts un apstrāde.
Fotogrāfa un video operātora pakalpojumi profesionāli
fotogrāfi,
fotosesijas,
video
filmēšana un apstrāde.

atsevišķi piemērota semināru un konferenču
rīkošanai līdz 60 cilvēkiem. Mazā zāle ir
piemērota nelielu pasākumu organizēšanai- arī
izstādēm, semināriem un prezentācijām. Baleta
zāle ir aprīkota ar speciālo deju grīdu segumu un
spoguļiem- piemērota deju mēģinājumiem un
vingrošanai. Saietu zāle piemērota dažādu
svinību
organizēšanai/banketiem. Viesistaba
piemērota
nelieliem
pasākumiem
un
prezentācijām. Komerczāle piemērota jauniešu
pasākumiem un diskotēkām).

Lielā zāle – 381 vieta.
Mazā zāle – 35 vietas.

Zāle 200 vietas.

Bērzes pagasta
kultūras nams „Zelta
druva”
Bikstu kultūras nams
Dobeles pilsētas
kultūras nams

Jaunbērzes pagasta

Dobeles

Dobeles

Dobeles
Dobeles

Zāle.

- Lielās zāles īre maksas pasākumiem - 10 LVL stundā plus 1015 % no peļņas par pārdotajām biļetēm;
- Lielās zāles īre nekomerciāliem pasākumiem - 10 LVL
stundā, ne mazāk kā 3 stundas;
- Mazās zāles īre nekomerciāliem pasākumiem - 5 LVL
stundā, ne mazāk kā trīs stundas;
- Kultūras nama kamīntelpas īre nekomerciāliem
pasākumiem - 2,5 LVL stundā, ne mazāk kā trīs stundas;
- Iespējama mūzikas aparatūras un instrumentu noma.

Lielā zāle 350 vietas, mazā zāle – 150 vietas.
Kamīntelpa.

Penkules kultūras
nams

Dobeles

Zāle – 5 Ls/h.
1. Kultūras nama lielā zāle/stunda (ar apmaksājamo laiku ne
mazāku par 3 stundām) – 6 Ls/h (ja netiek tirgotas
biļetes);
2. Kultūras nama apaļā zāle/stunda (ar apmaksājamo laiku
ne mazāku par 3 stundām) – 4 Ls/h (ja netiek tirgotas
biļetes);
3. Kultūras nama lielā un apaļā zāle slēgtiem sarīkojumiem
(pasākuma norises laiks līdz 8 stundām) – 150 Ls (ja netiek
tirgotas biļetes);
4. Kultūras nama 2. stāva telpas/stunda – 2,50 Ls/h (ja
netiek tirgotas biļetes);
Iespējami arī citi pakalpojumi.
Koncerti, teātri utml. Pasākumi - 10% no iekasētās maksas par

-

1 h – 5 Ls;
12 h – 15 Ls;

Dobeles

Bauskas
Zāle.

Mazā zāle - Pirmā stunda Ls 3,00, katra nākamā stunda Ls
2,00.

Kultūras centrs
„Kamrade”
Krimūnu tautas nams

centrs „Strēlnieki”

Iecavas novada
kultūras nams

Daudzeses kultūras
nams
Jaunjelgavas novada
kultūras nams

Seces kultūras nams
Sērenes tautas nams
Staburaga saieta nams
Sunākstes pagasta
saieta nams „Saulrieši”
Jaunsvirlaukas pagasta
izglītības un aktivitāšu
centrs "Līdumi"

Bērvircavas tautas
nams
Kalnciema kultūras

Iecavas

Jaunjelgavas

Jaunjelgavas
Jaunjelgavas
Jaunjelgavas
Jaunjelgavas

Jelgavas

Jelgavas

Jelgavas

Jaunjelgavas

Kaķenieku kultūras un
sporta centrs

Dobeles

kultūras nams

Lielā zāle – 100 vietas, mazā zāle – 50 vietas.

Pasākumu norišu vieta
"Līdumi" telpas domātas semināru rīkošanām, ir
datoru klase, ir liela zāle
konferencēm , pasākumiem.

Pasākumu zāle – 150 vietas.

Lielā zāle – 300 vietas.
Izstāžu zāle – 40 vietas.
Mazā zāle – 30 vietas.

Lielā zāle – 700 vietas.
1.mazā zāle – 100 vietas.
2.mazā zāle – 70 vietas.
Lielā zāle – 323 vietas.
Mazā zāle – 200 vietas.

Pirmās 3 st. Ls/h10.00 nākamās 5st. Ls/h 5.00 diennakts

Cenas :
lielā zāle pirmās 3.st. 10.00 Ls, nākamās 5.st.5.Ls,diennakts
70.00 semināra
telpa 5.00 Ls datorklase 4.00 Ls Ir multimedijs,
kodoskops,
portatīvais dators

Lielā un mazā zāle - semināriem, konferencēm (bez
apskaņošanas) – 16 Ls/h;
Lielā un mazā zāle - semināriem, konferencēm (ar
apskaņošanu) – 26 Ls/h;
Lielā un mazā zāle izklaides pasākumu organizēšanai – 20
Ls/h.
Var iznomāt arī skaņas aparatūra.

biļetēm.
Diskotēkas, balles u.tml. pasākumi - 12% no iekasētās maksas
par biļetēm.

Jelgava

Jelgavas
Jelgavas
Jelgavas

Jelgavas

Jelgavas
Jelgavas

Jelgavas

Jelgavas

Jelgavas

Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūras
“Kultūra”

nams
Lielvircavas kultūras
nams
Līvbērzes kultūras
nams
Nākotnes kultūras
nams
Sesavas tautas nams
Svētes pagasta
Jēkabnieku kultūras
nams
Valgundes pagasta
informācijas, kultūras
un sporta centrs
"Avoti"
Vilces tautas nams
Vircavas tautas nams
Zaļenieku kultūras
nams
Piedāvājums:
Šobrīd aģentūras pārziņā atrodas: Jelgavas
pilsētas kultūras nams, kultūras nams “Rota” un
moderna pārvietojama / mobilā skatuve
brīvdabas
pasākumiem.
Augstākajām prasībām atbilstošu skatītāju zāli ar
670 sēdvietām un vienu no modernākajām
skaņas, gaismas aparatūrām Latvijā.
Konferenču zāli līdz 50 vietām.
Kvalitatīvu un modernu Mazo zāli un Deju zāli,
katrā līdz 250 vietām.
Trīs mākslas priekšmetu, gleznu un foto
ekspozīciju vietas / telpas.
Kultūras namā “Rota” skatītāju zāli 150 vietām.
Skaņu aparatūras īri.
Pārvietojamo mobilo skatuvi masu un brīvdabas
pasākumu vajadzībām (9 x 14 m).

Lielā zāle – 250 vietas. Mazā zāle – 60 vietas.

Lielā zāle – 300 vietas. Kamīnzāle – 30 vietas.

Pakalpojumu izmaksas skatīt aģentūras mājas lapā:
http://www.kultura.jelgava.lv/

no 15-25 Ls

Mazās zāles īres maksa ir atkarībā no pasākuma, piemēram,
semināriem 4 Ls bez PVN/h, atpūtas pasākumiem – 6 Ls bez
PVN/h.

Lielā zāle – 250 vietas. Mazā zāle – 110 m2.

Zāle – 300 vietas.

Pagasta iedzīvotājiem – 5 Ls bez PVN, pārējiem 10 Ls bez PVN.

Ls70.00(bez PVN)

Zāle – 200 vietas.

Lielā zāle – 255 vietas.
Mazā zāle – 100 vietas.

Zāle 220 vietas.

Jēkabpils

Jēkabpils nov.

Jēkabpils nov.

Jēkabpils nov.

Jēkabpils nov.

Jēkabpils nov.

Jēkabpils nov.

Jēkabpils Tautas nams

Zasas kultūras nams

Rubenes kultūras
nams

Leimaņu tautas nams

Kalna pagasta kultūras
nams

Dunavas pagasta
kultūras nams

Ābeļu pagasta tautas
nams

Lielā zāle – 340 vietas.
Baltā zāle – 60 vietas.
Kamerzāle – 50 vietas.

Koncertzāle – 252 vietas.
Deju zāle – 300 vietas.
Mazā zāle – 40 vietas.
Zāle – 250 vietas.

Zāle – 250 vietas.

Zāle – 120 vietas.

Pakalpojumi:
Telpu noma pasākumu organizēšanai;
Telpu noma nodarbību vajadzībām;
Dalība aģentūras pasākumos / gadatirgos;
Afišu izvietošana uz stendiem vai afišu
stabiem;
Tehniskā aprīkojuma noma;
Ieejas
biļetes
aģentūras
“Kultūra”
organizētajos koncertos, teātru izrādēs,
sarīkojumos, pasākumos, festivālos u.c.;
Uzvaras parka estrādes noma.;
Pasākuma organizēšana;
Telpu noformējuma izgatavošana;
Reklāma pasākumu laikā.
Zāle 150 vietas.

Reklāmas plakātu izvietošanu Jelgavas pilsētā.

Lielā zāle – 30 Ls/h
Baltā zāle – 18 Ls/h
Kamerzāle – 24 Ls/h
Iespējams skatuves apskaņošanas pakalpojums.

Pļaviņu

Ozolnieku

Ozolnieku

Neretas

Neretas

Krustpils

Krustpils

Krustpils

Krustpils

Krustpils

Krustpils

Krustpils

Kokneses

Jēkabpils

Pļaviņu novada

Ozolnieku tautas nams

Ānes kultūras nams

Zalves kultūras nams

Neretas kultūras nams

Zīlānu kultūras nams

Vīpes pagasta klubs

Variešu kultūras nams

Mežāres kultūras
nams

Krustpils pagasta
kultūras nams

Atašienes kultūras
nams

Antūžu kultūras nams

Kokneses kultūras
nams

Krustpils kultūras
nams

Skatītāju zāle – 180 vietas. Spoguļzāle – deju zāle
– 40 vietas.
Lielā zāle – 300 vietas.
Mazā zāle – 60 vietas.

Aktu zāle – 100 vietas.

Lielā zāle – 300 vietas. Mazā zāle.

Zāle – 50 vietas.

Kino – koncertzāle – 300 vietas.

Zāle.

Zāle 320 vietas.

Deju zāle – 300 vietas.
Mazā zāle – 150 vietas.
Aktu zāle – 500 vietas.

25 Ls/h
15 Ls/h
15 Ls/h
5 Ls/h
3 Ls/h
30 Ls/mēnesī

Lielā zāle ls 50.00+21%PVN, mazā zāle ls 30.00+21%PVN

Aktu zāle
Mazā zāle
Deju zāle
Kursu telpa
Aktieru istaba
Biroja telpa

Vecumnieku

Tērvetes

Tērvetes

Tērvetes

Skrīveru

Salas

Salas

Salas

Rundāles

Rundāles

Rundāles

Bārbeles tautas nams

Tērvetes kultūras
nams

Bukaišu pagasta
tautas nams

Augstkalnes klubs

Skrīveru kultūras
centrs

Sēlpils kultūras nams

Salas pagasta Biržu
tautas nams

Salas kultūras nams

Viesturu pagasta
Viesturu kultūras
centrs

Viesturu pagasta
Bērsteles kultūras
nams

Svitenes tautas nams

kultūras centrs

Zāle – 100 vietas.

Lielā zāle – 81 m2.
Nodarbību zāle – 50 m2.

Lielā zāle – 200 vietas.
Mazā zāle – 50 vietas.
Spoguļu zāle – 50 vietas.
Izstāžu zāle – 40 vietas.

Lielā zāle – 400 vietas.
Diskozāle – 50 vietas.
2.stāva zāle (ar galdiem semināriem) – 63 m2.
3.stāva zāle – 60 vietas.
Lielā zāle – 250 vietas.
Mazā zāle – 30 vietas.

Zāle – 200 vietas. Foajē – 100 vietas.

Zāle – 200 vietas.

Vieskoncertiem, viesizrādēm – 10% - 15% no kopējiem
ieņēmumiem.
Viesizrādēm, koncertiem bērniem – 5% no kopējiem
ieņēmumiem.
Lielā zāle – 10 Ls/h, ar garderobes pakalpojumiem – 12 Ls/h.
Ir iespēja arī iznomāt citas telpas.

2,50 Ls/h.

Lielā zāle/mazā zāle - juridiskām personām- Ls 5.00 x h (ar
PVN), fiziskām personām- Ls 2.50 x h (ar PVN).

Viesītes

Viesītes

Viesītes

Viesītes

Vecumnieku

Vecumnieku

Vecumnieku

Vecumnieku

Vecumnieku

Viesītes kultūras pils

Saukas pagasta Lones
tautas nams

Rites pagasta tautas
nams

Elkšņu kultūras nams

Vecumnieku tautas
nams

Valles saieta nams

Skaistkalnes tautas
nams

Misas tautas nams

Kurmenes pagasta
klubs

Koncertzāle – 350 vietas.
Deju zāle – 600 vietas.
Konferenču/kino zāle – 135 vietas.
Tradīciju zāle – 200 vietas.
Izstāžu zāle – 45 vietas.

Lielā zāle – 250 vietas.

Zāle – 200 vietas.

Zāle – 300 vietas.

5 Ls+PVN

Pētera Grauduļa
darbnīca
Mākslas un
amatniecības centrs
"Rūme"

Jaunjelgava

Jēkabpils

Aušanas darbnīca
"Liepiņa"

Nosaukums

Bauskas

Novads/ Pilsēta

Pieejama
keramikas
krāsns/mufelis,
kas nodrošina iespēju jebkurā laikā piekļūt
keramikas apdedzināšanas procesam. 3
pārvietojamas un 1 stacionāru podnieka
virpu.
Ievadkursa "Viena diena "Rūmē"" keramikas
radošajā
darbnīcā
dalībnieki
tiek
iepazīstināti ar:
Keramikas pamatiem;
Veidošanu materiālā;
Podniecības pamatiem - ievads virpošanas
tehnikā
(praktiskās
nodarbības
tiek
piedāvātas
dalībniekiem,
kuriem
ir
priekšzināšanas virpošanā).

Pašlaik "Rūmē" atrodas divas amatnieku
darbnīcas.
Koktēlnieka/namdara
un
keramiķa/podnieka.
Amatniecības centrā katru vasaru notiek
mākslinieku plenēri.

Radošā rezidence.

Infrastruktūras raksturojums un piedāvātie
pakalpojumi
Radošā rezidence. Iespēja piedalīties un
vērot aušanas procesu un iegādāties
izstrādājumus.
Radošā rezidence.

Ja kādam ir vēlme nomāt telpas ar visām iekārtām, centra
vadība katru gadījumu izskata atsevišķi - kādas iekārtas, cik
iekārtu, cik cilvēku ar tām strādās utt.
Ja vēlas iznomāt tikai telpas, cena ir aptuveni 20 LVL dienā +
elektroenerģija.

Piedāvāto pakalpojumu izmaksas

Darbnīcu un radošo rezidenču piedāvājums Zemgales plānošanas reģionā
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Jelgavas

Jelgavas

Amatniecības darbnīca
"Zemgale"

Amatniecības centrs
”Jaunlīdumi”

Radošā rezidence.
Aktivitātes:
- Apmācība
un
konsultācijas
jaunajiem
amatniekiem
u.c.
interesentiem;
- Izstādes, ekspozīcijas;
- Ekskursijas
un
informācija
tūristiem: (amata demonstrējumi
amatniecības centrā individuāli un
grupām; informācijas materiālu
(amatniecības maršrutu kartes,
bukletu, u.c. izplatīšana izstādēs un
gadatirgos);
- Konsultācijas amatniekiem par
uzņēmējdarbības
attīstību,
mārketingu;
- Dalība kokamatnieku plenēros, u.c.
meistarību veicinošos pasākumos;
- Informācija
amatniekiem
par
amatniecības
festivāliem,
gadatirgiem un apmācībām būs
pieejama pie amatniecības centra
koordinatora;

Radošā rezidence. Amatniecības centrs
"Jaunlīdumi"
piedāvā
ikvienam
interesentam iepazīties ar dažādiem
amatniecības veidiem:
- Kokapstrāde
- Ādas apstrāde
- Aušana
- Rotu gatavošana
-

-

-

Semināra telpas (lielāka un mazāka semināra telpa
dažādiem pasākumiem, kursiem, semināriem);
Telpas dažādiem saviesīgiem pasākumiem - dzimšanas
dienas, balles, kāzas utt.
Izbraukuma ēdināšana;
Dušas, WC.

"Jaunlīdumi" piedāvā: Naktsmājas: vietu skaits: 34 + 30
papildvietas visu gadu, Cena: 3.30 Ls + PVN gultas vieta, 1.00
+ PVN –saliekamā gulta;

Koktēlnieku brāļu
Aigara un Ivara Rūrānu
darbnīca

Viesītes

Aknīstes estrāde

Īles pagasta estrāde

Auces pilsētas estrāde

Bauskas Pilskalna parka
estrāde

Auces

Auces

Bauskas

Aizkraukles novada estrāde

Aizkraukles

Aknīstes

Nosaukums

Uz stacionārajiem soliem ir 1800 numurētas
sēdvietas.

Infrastruktūras raksturojums un piedāvātie
pakalpojumi

Bauskas estrāde dažādu pasākumu rīkošanai
16 Ls/h

Piedāvāto pakalpojumu izmaksas

3.tabula

Ekskursijas cena ir 2 LS + PVN no personas, pasākuma ilgums
ir atkarīgs no ekskursantu grupas lieluma apmēram 1,5- 2
stundas.

Estrāžu piedāvājums Zemgales plānošanas reģionā

Radošā rezidence.
Kokapstrādes
darbnīca.
Iespējams
piedalīties koka suvenīru tapšanā (klūgu
pīšana, griešana utt.) Tekstila darbnīca.
Iespējams piedalīties aušanas un dažādu
rokdarbu tapšanas procesā (adīšana,
tamborēšana, mezglošana utt.)
Radošā rezidence.

Dalība izstādēs un gadatirgos.
"Mazā kāpa" piedāvā ekskursijas ar
līdzdarbošanos radošajā darbnīcā,
semināru, izstāžu un banketa zāli.
Radošā rezidence.

Novads/ Pilsēta

Viesītes

Koktēlnieka Jura
Audzijoņa sēta ''Jūras''
Viesītes Amatniecības
centrs

Amatniecības centrs
“Mazā kāpa”

Vecumnieku

Kokneses

Dobeles Ķestermeža estrāde

Iecavas estrāde

Dobeles

Iecavas

Brīvdabas estrāde.
Brīvdabas estrāde.
Brīvdabas estrāde
Brīvdabas estrāde

Dignājas estrāde

Rubenes estrāde

Krustpils estrāde

Kokneses estrāde

Dzirnavu saliņas estrāde

Estrāde „Zvejnieklīcis”

Tērvetes estrāde

Lones estrāde

Mīlestības saliņas estrāde

Jēkabpils nov.

Jēkabpils

Kokneses

Neretas

Salas

Tērvetes

Viesītes

Viesītes

Elejas muižas parka estrāde

Jēkabpils nov.

Jelgavas

Jaunjelgavas estrāde

Gailīšu pagasta Pīrāgu
estrāde

Bauskas

Jaunjelgavas

Budbergas parka estrāde

Bauskas

Ķestermeža estrāde (ar apmaksājamo laiku ne
mazāku par 3 stundām) – 150 Ls (ja netiek
tirgotas biļetes).
15 Ls/h.

Alsungas

Aizputes

Aizputes

Aizputes

Aizputes

Aizputes

Aizputes

Aizputes

Novads

Alsungas Kultūras nams

Apriķu Tautas nams

Kalvenes kultūras nams

Kazdangas Saieta nams

Kazdangas Kultūras un
pieaugušo izglītības centrs

Cīravas kultūras nams

Aizputes pagasta Saieta nams

Aizputes kultūras nams

Nosaukums

2 zāles, taču tajās nepieciešams kosmētiskais
remonts.

Piedāvā: naktsmītnes no 25 līdz 100 personām;
trenažieru zāli; galda spēles;
telpas nodarbībām. Iespējas organizēt dažāda
vieda nometnes gan bērniem, gan pieaugušiem.
Kultūras namā ir lielā zāle, kas paredzēta 110
skatītāju vietām un telpas pulciņu nodarbībām.

Infrastruktūras raksturojums un piedāvātie
pakalpojumi
Tradīciju zāle un Skatītāju zāle, zāles
piemērotas koncertiem, semināriem, izstādēm.
Kultūras nams piedāvā Aizputes un apkārtnes
iedzīvotājiem kultūras pasākumus- koncertus,
teātra izrādes, tradīciju svētkus.
Tradīciju zāle, spēļu zāle, pirts un nodarbību
telpas svinību, jubileju, semināru, mācību un
korporatīvo pasākumu organizēšanai. Pieejams
internets.

Kultūras centru piedāvājums Kurzemes plānošanas reģionā
Piedāvāto pakalpojumu izmaksas
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Grobiņas

Grobiņas

Grobiņas

Durbes

Durbes

Durbes

Dundagas

Brocēnu

Brocēnu

Brocēnu

Brocēnu

Bārtas kultūras nams

Kultūras centrs „Robežnieki”

Grobiņas kultūras nams

Dunalkas kultūras nams

Lieģu kultūras nams

Durbes kultūras nams

Dundagas kultūras pils

Gaiķu Tautas nams

Remtes kultūras nams

Blīdenes kultūras nams

Brocēnu novada Kultūras un
izglītības centrs

Lielā un mazā zāle.

2 zāles, bet atrodas citu iestāžu telpās.

Pieejamas 3 zāles, kurās nepieciešams
kosmētiskais remonts.

Pieejama 1 zāle un skatuve.

Iespējama telpu noma, viesu izmitināšana.

Iespējams iznomāt telpas koncertu un teātra
izrāžu rīkošanai ar ieejas maksu.
2 zāles semināru un konferenču rīkošanai.
Maksa par telpu nomu: 10% no ietirgotās
summas.
Semināru zāļu nomas maksas: Lielā zāle 25 Ls
+PVN, Mazā zāle: 10 Ls+PVN.

Liepāja

Liepāja

Liepāja

Kuldīgas

Kuldīgas

Grobiņas

Grobiņas

Liepājas Latviešu biedrības
nams

Liepājas Bērnu un Jaunatnes
centrs

Liepājas Tautas mākslas un
kultūras centrs

Kuldīgas kultūras centrs

Kuldīgas kultūras biedrība
"LĪVIJA"

Gaviezes kultūras nams

Grobiņas pagasta kultūras
nams

Iznomājam telpas sarīkojumiem, koncertiem,
konferencēm, semināriem, izstādēm un
svinībām.
Nodrošinām pasākumu menedžmentu Liepājas
latviešu
biedrības
nama
telpās
un
koncertestrādē “Pūt, Vējiņi”:
Tehnisko aprīkojumu (skaņas un
gaismas aparatūras īre, mikofoni,

Atbalstīt radošo darbību un sabiedrības
iniciatīvas.
Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanu
radošajos
un
kultūras
procesos.
Veicināt kultūrizglītību
un mūžizglītību.
Veicināt kultūras un mākslas jomas speciālistu
izglītību un profesionālo pilnveidošanos.
Organizēt izstādes, plenērus, nometnes,
kultūras un kultūrizglītojošus pasākumus.
Lielā un mazā zāle, kino zāle.

Lielā un mazā zāle.

2 zāles.

Nīcas

Nīcas

Mērsraga

Otaņķu Tautas nams

Nīcas Kultūras nams

Mērsraga Tautas nams

Pieejamas 3 zāles.

Pieejams 3 zāles
- Skatītāju zāle – 500 vietas;
- Baltā zāle – 300 vietas;
- Pelēkā zāle 150 vietas.

multimedija
projektors,
ekrāns,
tulkošana).
Māksliniecisko noformējumu (ziedi,
reklāma, norādes u.c.).
Ēdināšanas
pakalpojumus
(galdu
klāšanu, kafijas pauzes).
Afišu izvietošanu pilsētā.
Viesnīcu rezervēšanu dalībniekiem.
Dalībnieku reģistrāciju.
Biļešu tirdzniecību un kontroli.
Apsardzes pakalpojumus.
Pilnu
pasākumu
apkalpošanu
(tehniskie darbinieki, garderobe, telpu
uzkope u.c.).
Zāle - 250 vietas. Semināru zāle – 30 vietas. Var
rīkot izstādes.
Baltā zāle – 15Ls/st.
Izstāžu (pelēkā zāle) – 10Ls/st.
Bāriņš – 5Ls/st.
Skatītāju zāle – 10Ls/st.
Kultūras nama telpas bez skatītāju zāles –
100Ls/diennaktī
Kultūras nama telpas ar skatītāju zāli –
150Ls/diennaktī
(cenā iekļauts inventārs, apkopējas pakalpojumi).
Lielā zāle – 6.05 Ls/st.
Tradīciju zāle – 2.42 Ls/st.
Mazā zāle – 1.21 Ls/st.
Lielā zāle kopā ar mazo zāli un garderobi
novada iedzīvotājiem –
60.50Ls/diennaktī
Lielā zāle kopā ar mazo zāli un garderobi
pārējiem – 96.80Ls/diennaktī.

Priekules

Priekules

Priekules

Priekules

Pāvilostas

Pāvilostas

Pāvilostas

Virgas pagasta tradīciju nams

Bunkas kultūras nams

Kalētu tautas nams

Priekules kultūras nams

Ziemupes tautas nams

Vērgales kultūras nams

Pāvilostas pilsētas kultūras
nams

Lielā zāle- 250 sēdvietas, svinībām 150
vietas;
Mazā zāle- līdz 100 vietām.

2 zāles:
- Lielā zāle – 200 vietas;
- Mazā zāle – 60 vietas.
Tautas nama kopējā platība ir 276,5 m2, ar zāli
160 skatītāju vietām, skatuvi, aktieru telpu un
vestibilu.
Bunkas kultūras nams sastāv no lielās zāles ar
400 skatītāju vietām, skatuvi, mazo zāli
un aktieru telpas.
Pieejama lielā zāle, kamīnzāle, virtuve, pirts.

Zāle ar 200 vietām.

-

-

1. Lielā zāle, kamīnzāle, virtuve
1 diena vasarā - Ls 60
ziemā- Ls 80
2 dienas vasarā- Ls 80
ziemā- Ls 100
(cenā iekļauta elektrība, trauki, īre, malka)
Gāze- Ls 18
2. Kamīnzāle, virtuve
Vasarā- Ls 20
Ziemā Ls 30
(cenā iekļauta elektrība, trauki, īre, malka)
3. Pirts, sauna
Ls 8 stundā
Par katru nākamo stundu Ls 3
4. Lielā zāle, kamīnzāle, virtuve Priekules

Saldus

Saldus

Rucavas

Rucavas

Rojas

Priekules

Jaunauces tautas nams

Ezeres kultūras nams

Rucavas novada kultūras
nams

Dunikas tautas nams

Rojas kultūras centrs

Gramzdas tautas nams

Zāle – 120 vietas.

Viena zāle (nepieciešams kapitālais resmonts) –
300 vietas.

Koncertzāle – 200 vietas.

Lielā zāle – 400 vietas. Izstāžu zāle – 80 vietas.
Konferenču zāle – 70 vietas. Divas aktieristabas,
spoguļzāle, noliktavas, administrācijas telpas.
Zāle – 120 vietas.

novada iedzīvotājiem
1 diena vasarā - Ls 30
ziemā- Ls 40
2 dienas vasarā- Ls 50
ziemā- Ls 70
(cenā iekļauta elektrība, trauki, īre, malka)
Gāze- Ls 18
5. Kamīnzāle, virtuve
Vasarā- Ls 20
Ziemā Ls 30
(cenā iekļauta elektrība, trauki, īre, malka)
6. Pirts, sauna
Ls 8 stundā
Par katru nākamo stundu Ls 3

Saldus

Saldus

Saldus

Saldus

Saldus

Saldus

Saldus

Saldus

Saldus

Saldus

Vadakstes tautas nams

Striķu kultūras nams

Druvas kultūras nams

Saldus kultūras centrs

Rubas tautas nams

Pampāļu kultūras nams

Nīgrandes pagasta Kalnu
kultūras nams

Lutriņu klubs

Kursīšu tautas nams

Jaunlutriņu tautas nams

Zāle – 120 vietas.

Zāle 100m2; skatuve 30 m2,~70-90 cilv.

Pieejamas:
- Skatītāju zāle (nepieciešams kapitālais
remonts) – 400 vietas;
- Kino zāle (nepieciešams kapitālais
remonts) – 200 vietas.
Pieejama zāle – 300 vietas.

Pieejamas:
- Skatītāju zāle – 400 vietas;
- Konferenču zāle – 60 vietas;
- Disko zāle – 150 vietas;
- Izstāžu zāle – 50 vietas.
Pieejamas:
- Disko zāle – 200 vietas;
- Kino zāle – 200 vietas.
Zāle – 200 vietas.

Lielā zāle – 200 vietas.

Kamīnzāle, zāle – 90 vietas.

Zāle - 240 vietas.

2 Ls/h

Zāles īre - 2 Ls/h.

Talsu

Talsu

Talsu

Talsu

Talsu

Talsu

Talsu

Talsu

Saldus

Sabiles kultūras nams

Pļavmuižas saieta nams

Pastendes kultūras nams

Lubes pagasta tautas nams

Lībagu brīvā laika
pavadīšanas centrs

Laucienas kultūras nams

Laidzes brīvā laika
pavadīšanas centrs

Ķūļciema brīvā laika
pavadīšanas centrs

Zvārdes tautas nams

Lielā zāle – 400 vietas
Mazā zāle - 45 vietas.
Mazā zāle – 40 vietas.
Iespējams iznomāt dažādus tērpus (karnevāla,

Lielā zāle – 400 vietas;
Mazā zāle – 60 vietas;
Izstāžu zāle
Piedāvā arī ofisa telpas.
Zāle – 100 vietas.
Nodarbību telpa.

Lielā zāle – 300 vietas.
Mazā zāle – 50 vietas.

Aktu zāle – 120 vietas

Lielā zāle – 200 vietas
Mazā zāle – 100 vietas.

Zāle 120 vietas.

Zāle – 60 vietas (nepieciešams kapitālais
remounts).

Lubes pagasta iedzīvotājiem – 50,00 LVL;
Citiem – 75,00

Lielā zāle – 5 Ls/h (vsarā); 10 Ls/h (apkures
sezonā)

Mazā zāle – 3 Ls/h

4,10 Ls/h

Mazā zāle – 3 Ls/h + PVN

Lielā zāle – 10 Ls/h + PVN

-

Telpu noma:

Lielā zāle 8 Ls/h.

Talsu

Talsu

Talsu

Talsu

Talsu

Talsu

Talsu

Skrundas

Skrundas

Skrundas

Saldus

Valdemārpils kultūras nams

Tiņģeres saieta nams

Strazdes brīvā laika
pavadīšanas centrs

Balgales tautas nams

Talsu tautas nams

Skrundas kultūras nams

Rudbāžu kultūras nams

Nīkrāces atpūtas centrs

Striķu kultūras nams

Stendes tautas nams

Spāres tautas nams

Lielā zāle – 100 vietas;
Mazā zāle – 50 vietas
Zāle – 80 vietas.

Izstāžu zāle – 20 vietas;
Lielā zāle 170 vietas

Lielā zāle – 418 vietas;
Izstāžu zāle – 35 vietas.
Pieejama gaismas, skaņas aparatūra. Var
iznomāt arī tautas tērpus.
Skatītāju zāle – 120 vietas.

Pieejamas:
- Lielā zāle- 350 vietas;
- Mazā zāle – 120 vietas;
- 3.stāva zāle – 50 vietas;
- Kino zāle – 250 vietas.

Zāle – 100 vietas

Zāle – 100 vietas.

Pieejama zāle - 70 vietas.

Zāle – 200 vietas. Izstāžu zāle.

tauta utt.).
Zāle – 120 vietas

Ls 4,84/stundā

Lielā zāle – 30 Ls/diennaktī
Mazā zāle – 15 Ls/diennaktī
Zāles īre – 90 Ls

5.00 par st.

Lielā zāle (ieskaitot skaņas un gaismas
aparatūru) 20,57/ stundā (tsk. PVN
21%).
Mazā zāle - 14,52/stundā (tsk. PVN
21%);
3.stāva zāle - 9,90/stundā (tsk. PVN
21%);
Mācību klase - 3,92/stundā (tsk.
21%PVN);
Kino zāle - 5,80/stundā(tsk.21%).
Lielā zāle – 30 ls/h
Otrā stāva foajē – 15 Ls/h
Nodarbību telpa – 10 Ls/h
Mazās nodarbību telpas – 5 Ls/h.
Zāle,kafejnīca

-

-

-

-

-

Zāle 4.84 Ls/h

Zāles noma pasākumam

Zāle 100m2; skatuve 30 m2,~70-90 cilv. 2 Ls/h

Zāle - Vasaras sezonā 5 Ls/h, apkures sezonā
10 Ls/h

2,5 Ls/h + PVN

Ventspils pilsēta

Ventspils pilsēta

Ventspils

Ventspils

Ventspils

Ventspils

Ventspils

Ventspils

Ventspils

Ventspils

Ventspils

Ventspils

Talsu

Talsu

Talsu

Ventspils kultūras centrs

Teātra nams „Jūras vārti”

Zlēku kultūras nams

Ziru tautas nams

Užavas tautas nams

Ugāles tautas nams „Gaisma”

Usmas tautas nams

Puzes kultūras nams

Popes kultūras nams

Piltenes kultūras nams

Jūrkalnes tautas nams

Ances kultūras nams

Virbu pagasta kultūras nams

Vandzenes tautas nams

Valgales tautas nams

Lielā zāle - 234 vietas.
Balkons – 49 vietas.
Mazā zāle – 110 vietas.
Mēģinājumu zāle.

Lielā zāle – 100 vietas.
Mazā zāle – 40 vietas.
Lielā zāle – 80 vietas.
Kamīnzāle – 30 vietas.

Skatītāju zāle – 300 vietas.
Izstāžu zāle – 150 vietas.
Zāle – 100 vietas.

Zāle – 80 vietas.

Sporta zāle – 350 vietas, mazā zāle – 80 vietas.

Koncertzāle – 200 vietas,

Lielā zāle – 275 vietas. Mazā zāle.

Lielā zāle – 100 vietas. Izstāžu zāle.

Lielā zāle – 300 vietas.
Mazā zāle – 98 m2.
Tradīciju zāle – 74 m2.

Lielā zāle – 230 vietas, mazā zāle.

Lielā zāle – 120 vietas
Mazā zāle – 70 vietas
Zāle – 300 vietas

Lielā zāle - 40 Ls/h +PVN
Mazā zāle – 20 Ls/h +PVN
Mēģinājumu zāle – 10 Ls/h +PVN

Lielā zāle novada iedz. – 3 Ls/h + PVN, citiem – 5
Ls/h+PVN.
Kamīnzāle novada iedz. – 2 Ls/h+PVN, citiem – 4
Ls/h+PVN.

Pagasta iedzīvotājiem 2 Ls par stundu + PVN , bet
pārējiem 4 Ls par stundu + PVN.
Telpu īre 2 Ls/h + PVN.

Telpu noma – 80 ls

Lielā zāle – 15 Ls/h bez PVN
Mazā zāle – 4 Ls/h bez PVN
Lielā zāle – 3Ls/h +PVN (novda iedz.); 5 Ls/h +
PVN (citiem).
Mazā zāle – 2 Ls/h + PVN (novada iedz.); 4 Ls/h +
PVN (citiem).
Jūrkalnes iedzīvotājiem – 1 Ls/h, citiem – 1,50
Ls/h.
Lielā zāle vai mazā zāle – 5 Ls/h.

Zāles īre – 8,00 Ls/h
Saviesīgiem pasākumiem – 40,00 Ls/diennaktī

Liepāja

Liepāja

Liepāja

Novads/ Pilsēta

Galerija "Klints"

Liepājas muzejs

Laicīgās mākslas galerija "K.
Māksla?"

Nosaukums

Lielā izstāžu zāle – 190 m2, 200 sēdvietas.
Mazā izstāžu zāle – 65 m2, 40 sēdvietas.
Vestibils – 50 m2, 35 sēdvietas.
Mākslas galerija.

Infrastruktūras raksturojums un piedāvātie
pakalpojumi
Mākslas galerija.

Dalībnieku atbildība:
- ceļš turp un atpakaļ (ierašanās 8.jūlijā,
izbraukšana 15.jūlijā),
- savas radošās darbības prezentācija,
- piedalīšanās noslēguma izstādē ar plenērā

Rīkotāju atbildība:
- mākslinieki tiek nodrošināti ar naktsmājām
studentu viesnīcā (divvietīgas un trīsvietīgas
istabas),
- ēdināšana trīs reizes dienā,
- darba materiāli (daļēji),
- darba telpas,
- ekskursijas un izbraucieni uz Liepājas novadu,
- publicitāte un sadarbības iespējas ar galeriju.

Plenērs:
Plenērs notiks, kā parasti, jūlija sākumā un
iekļausies Liepājā rīkotajos Jūras svētkos.
Programmā paredzēts arī konkurss un godalgas.
No atlasītajiem darbiem tiks veidota ceļojošā
izstāde un katalogs.

Mākslas studiju/galeriju un salonu piedāvājums Kurzemes plānošanas reģionā
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Izstāžu zāle.
Mākslas salons
Mākslas salons

UPB galerija

Mākslas salons "Feja"

Mākslas salons "Ceķi"

Liepāja

Saldus

Talsu

Saldus

Saldus vēstures un mākslas
muzeja mākslas salons

Mākslas galerija.

Mākslas salons

Mākslas galerija.

Mākslas galerija
"Promenade"

Liepāja

Amatnieku un mākslinieku
salons "Ventiņpūrlād"

Mākslas galerija.

Galerija "Mētras māja"

Liepāja

Ventspils

Mākslas galerija.

Galerija "Ten"

Liepāja

Mākslas salons atrodas Talsu novada muzeja
telpās. Talsu novada muzeja telpu īre 10,00Ls +
22% PVN stundā.

tapušajām gleznām,
- pēc plenēra viens-divi darbi paliek rīkotāju
īpašumā (atkarībā no tehnikas un izmēra).

Aizputes

Novads/ Pilsēta

Starpnozaru mākslas grupa
"Serde

Nosaukums

Infrastruktūras raksturojums un
piedāvātie pakalpojumi
Starpnozaru mākslas grupa SERDE 2002. gadā
sākusi
veidot
pastāvīgi
funkcionējošu
mākslinieku
rezidenču
centru
Aizputē.
Rezidenču centra darbības mērķis ir veicināt
profesionālās
mākslas
attīstību
Latvijā,
pilnveidojot reģionālu un starptautisku
sadarbību starp dažādu nozaru kultūras un
mākslas
organizācijām
un
indivīdiem,
piedāvājot reāli funkcionējošu vidi un
infrastruktūru
ārpus
ierastās
centrālās
pilsētvides. Šajā vietā ir iespēja tikties un
strādāt dažādu mākslas nozaru pārstāvjiem,
veidojot sadarbības formas un radošu ideju
apmaiņu.
Rezidējošiem māksliniekiem piedāvā studijas,
semināru, prezentāciju telpas un dzīvojamo
istabu.
Varam piedāvāt studijas glezniecībai, keramikai,
telpiskai mākslai, foto,
restauratoriem,
rakstniekiem, mūziķiem u.c.

2 – 3 1 mēn.
2–7
nedēļas un
dienas*
*
vairāk *

7 Ls

6 Ls

16 Ls

8 Ls

7 Ls

18 Ls

14 Ls

5 Ls

6 Ls

8 Ls

Darbnīcas izmantošanas izmaksas atkarīgas no
darbam nepieciešamā tehniskā aprīkojuma.
Materiālus darbam māksliniekiem jāiegādājas un
jātransportē pašam.

Mākslinieku grupām rezidenču centra izmaksas
var tikt aprēķinātas individuāli - pēc cilvēku skaita
un rezidences ilguma.

9 Ls

10 Ls

10-25
6-20 Ls 5-15 Ls 3-10 Ls
Ls

Istaba 1
12 Ls
personai
Istaba 2
personām
(cena 1
10 Ls
personai 2viet.
istabā)
Istaba 3
personām
(cena 1
8 Ls
personai 3viet.
istabā)
Istaba ģimenei 26 Ls
*cena par 1 dienu

Darbnīca*

1 diena

Piedāvāto pakalpojumu izmaksas

Darbnīcu un radošo rezidenču piedāvājums Kurzemes plānošanas reģionā
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Folkloras centrs „Namīns”

Tējas istaba

Sabiles novada amatnieku
centrs
Ventspils Starptautiskā
Rakstnieku un tulkotāju māja

Liepāja

Liepāja

Sabiles

Ventspils pilsēta

Liepāja

Literātu apvienība „Dzejnieku
namiņš”
Amatnieku nams

Ziedu dizaina studija
"Liepzars"

Liepājas

Liepāja

Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja ir
bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir radīt
Latvijā
daudzfunkcionālu
starptautisku
rakstnieku un tulkotāju centru, kas veicinātu
literatūras attīstību, sekmētu starpkultūru
dialogu un Latvijas literāro procesu iekļaušanos
starptautiskā apritē, kā arī veicinātu literatūras

Radošu, darbīgu cilvēku grupa: rīkotāji,
organizatori, pasniedzēji, kas ar savu rosīšanos
sniedz Jums iespēju pašu rokām radīt skaistas
lietas, apgūt jaunas prasmes, un pilnveidot
zināšanas.

Kopējā platība 302,2 m2. Telpās savu
darbību organizē audējas, rokdarbnieces un
dzintara apstrādātāji, piedāvājot dažādu
lietišķās mākslas prasmju apgūšanu,
demonstrēšanu un citas aktivitātes.
Zāle:
Izmērs: 60m2
Sēdvietas: 40

Ziedu dizaina popularizēšana sabiedrībā.
Kultūras un izglītības pasākumu organizēšana.
Sadarbība ar citām biedrībām, valsts un
pašvaldību
iestādēm
kopīgu
projektu
realizēšanā.

SERDES darbnīcu un rezidenču centra
apmeklējums 0, 50 Ls no personas (bērniem līdz
16 gadiem bez maksas)

Saldus

Ventspils pilsēta

Ziemeļkurzemes
amatniecības centrs „Amatu
māja”
Druvas Amatnieku centrs

attīstības procesa decentralizāciju Latvijā,
attīstot atbilstošu kultūrvidi arī Latvijas
reģionos.
Ventspils Māja rakstniekiem un tulkotājiem
piedāvā:
- vietu radošam darbam vienā no
skaistākajām Latvijas pilsētām Baltijas jūras
krastā – Ventspilī,
- iespēju dzīvot un strādāt Ventspils Mājā 4
nedēļas, pilsētu, kur satiekas vēsture un
rītdiena, un Baltijas jūras piekrasti – vienu
no skaistākajām un iedvesmojošākajām
krasta līnijām Eiropā,
- satikties ar citiem rakstniekiem un
tulkotājiem no Latvijas, Baltijas valstīm,
Eiropas un pasaules,
- iespēju iesaistīties radošos sadarbības
projektos – festivālos, semināros.
- Ventspils Māja atvērta arī semināriem,
konferencēm,
pieredzes
apmaiņas
darbnīcām un cita veida radošiem
pasākumiem
Izstāžu zāle, mācību klases.
Izstāžu zāles īre – 21,18 Ls/h
Mācību klases īre – 16,13 Ls/h

Izmērs: 500m
Sēdvietas: 200
Stāvvietas: Sēdvietas: 500
Stāvvietas: 4500

Dundagas parka estrāde

Kuldīgas pilsētas estrāde

Em. Melngaiļa koncertzāle

Graudu ielas koncertzāle

Koncertestrāde "Pūt, vējiņi!"

Viesnīca „Promenāde”

Dundagas

Kuldīgas

Liepāja

Liepāja

Liepāja

Liepāja

Konferenču un koncertzāle „Hika Spīķeris”.
Zāle (~300m2) ir piemērota gan lietišķu
pasākumu - konferenču, semināru,
prezentāciju, gan dažādu svinību - kāzu,
jubileju, banketu u.c. organizēšanai.

Sniedzam biļešu tirdzniecības pakalpojumus un
biļešu kontroles pakalpojumus.
Teritorija ir nožogota no pārējās parka
teritorijas.

2

2

Brīvdabas estrāde.

Alsungas Ziedulejas estrāde

Alsungas

Izmērs: 246m
Sēdvietas: 250
Stāvvietas: -

Infrastruktūras raksturojums un piedāvātie
pakalpojumi
Brīvdabas estrāde.

Nosaukums

Novads/ Pilsēta

Piedāvāto pakalpojumu izmaksas

Minimālā nomas maksa par estrādi ir sākot no
150 Ls +PVN nodoklis par dienu. Nakts pasākumi
koncertestrādē izmaksā vairāk 200 Ls+PVN. Cenā
iekļauti visi komunālie pakalpojumi, izņemot
apsardzi un biotualešu nomu uz konkrēto
pasākumu.

Koncertzāļu/estrāžu piedāvājums Kurzemes plānošanas reģionā
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Brīvdabas estrāde
Brīvdabas estrāde.
Brīvdabas estrāde
Brīvdabas estrāde
Brīvdabas estrāde
Brīvdabas estrāde
Brīvdabas estrāde
Brīvdabas estrāde.
Brīvdabas estrāde
Brīvdabas estrāde
Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde
Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

Priekules estrāde

Estrāde „Brūnu birze”

Druvas estrāde

Ezeres estrāde

Jaunlutriņu estrāde

Kursīšu estrāde

Namiķu birzītes estrāde

Saldus Kalsētas parka estrāde

Šķēdes estrāde

Skrundas pilskalna estrāde

Īves pagasta Tiņģeres parka
estrāde

Laucienes pagasta estrāde

Strazdes pagasta brīvdabas
estrāde

Talsu pilsētas Sauleskalna

Rucavas

Saldus

Saldus

Saldus

Saldus

Saldus

Saldus

Saldus

Skrundas

Talsu

Talsu

Talsu

Talsu

Estrādes kopējā platība 1122 m2
Skatuves platība 24 m x 18 m
 Sēdvietu skaits – 600

Priekules

-

Brīvdabas estrāde

Pāvilostas

Atrodas Upesmuižas parkā.

Estrāde „Jēgerleja”

Mērsraga

Liepāja

Kuldīga

Novads/ Pilsēta

Ventspils

Talsu

Brīvdabas estrāde

Piletenes estrāde

Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijas
Kuldīgas filiāle
Liepājas Olimpiskais centrs

Nosaukums

Tehniskais aprīkojums:
Meyersound aktīvā skaņu sistēma

Skatuves izmēri:
Platība – 270 m2
Skatuves „mute” – 6 m (augstums) * 10 m
(platums)
Skatuves dziļums – 17 m

Rožu zāle ir Liepājas Olimpiskā centra koncertu
un konferenču zāle.
Platība: 660 m2
Sēdvietu skaits: 536
Skatītāju zāles izmēri:
Platība – 390 m2
Skatītāju zāle platums – 17 m
Skatītāju zāle garums – 23 m
Skatītāju zāle griestu augstums – 6,7 met

Infrastruktūras raksturojums un piedāvātie
pakalpojumi
Dažādas telpas konferencēm, semināriem un
citiem pasākumiem.

Piedāvāto pakalpojumu izmaksas
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Telpu noma – 2,50 Ls/h bez PVN. Zāles noma – 5
Ls/h bez PVN. Datorklases noma – 5 Ls/h + 0,50
Ls par katru datoru bez PVN.

Infrastruktūras piedāvājums Kurzemes plānošanas reģionā

Brīvdabas estrāde

Valdemārpils pilsētas
Dupurkalna estrāde

estrāde

Platība: 144 m2
Telpas izmēri: 12 m * 12 m
Griestu augstums: 3,3 m
Sēdvietu skaits: 75

Platība: 390 m2
Telpas izmēri: 21,7 m * 18 m
Griestu augstums: 2.9 m
Sēdvietu skaits: 300
Liepājas Olimpiskā centra Saules zāle piemērota
semināru un konferenču rīkošanai, bet to var
izmantot arī cita veida pasākumu rīkošanai.
Piedāvājam arī pasākumu apskaņošanu un
apgaismošanu. Jebkuram Saules zālē
notiekošajam pasākumam piedāvājam
nodrošināt papildus aprīkojumu (tāfeli,
videoprojektoru, ekrānu u.c.) Saules zālē var
nokļūt, izmantojot panorāmas liftu.

Selecon gaismu sistēma
Sanyo video projektors (15 000 ANSI) ar ekrānu
(4,5 m * 6 m)
Tango zāle ir Liepājas Olimpiskā centra deju
zāle. 390 m2 lielā platība piemērota deju
nodarbībām, deju konkursiem, koncertiem,
semināriem, ballēm, viesībām un citiem
pasākumiem. Zālē iespējama 300 skatītāju
sēdvietu izvietošana. Tās vērtība ir parketa
grīda un plašie logi. Iespējama skatuves
uzstādīšana un apskaņošana. Piedāvājam arī
pasākumu apskaņošanu un apgaismošanu, kā
arī papildus aprīkojuma nodrošinājumu pēc
klienta vēlmēm (tāfeli, videoprojektoru, ekrānu
u.c.).

Platība: 45 m2
Telpas izmēri: 8 m * 5,8 m
Griestu augstums: 3 m
Sēdvietu skaits: - 35 personām
Stāvs: 3
Telpas nomas cenā ietilpst:
• Zāles iekārtošana atbilstoši pasūtītāja
vēlmēm
• Trīskāju tāfele ar papīru un
rakstāmpiederumiem

Liepājas Olimpiskā centra Liepu zāle piemērota
neliela mēroga konferenču rīkošanai, kā arī
uzņēmumu sapulcēm vai biznesa pusdienām.
Telpā iespējams nodrošināt aprīkojumu, kas
nepieciešams lietišķa vai neformāla pasākuma
norisei. Liepu zāli raksturo krāsains,
dzīvespriecīgos toņos ieturēts interjers, un caur
tās logiem iespējams vērot arēnu.

Platība: Arēnas kopējā platība 2925m2
Arēnas grīdas platība: 2310m2
Griestu augstums: 11,5 m
Sēdvietu skaits:
Sporta sacensības: 1000 līdz 3000
Kultūras pasākums: 3000 līdz 6000

Arēna, paceļot vai nolaižot starpsienas, arēnu
var pārveidot par piemērotu vietu lielāka vai
mazāka mēroga koncertu, izstāžu, festivālu vai
citu pasākumu rīkošanai. Atkarībā no pasākuma
veida un organizatoru vēlmēm, arēnā var variēt
apmeklētājiem paredzēto sēdvietu vai stāvvietu
skaitu. Arēnā ir izvietotas divas – stacionārā un
izbīdāmā tribīne.

Tehnoloģiju parks (Ventspils
Augsto tehnoloģiju parka
struktūrvienība)

LiepU ZIP

Ventspils

Liepāja

• Projekcijas ekrāns (1,5 * 2 m)
• Autostāvvietas
Par papildus samaksu tiek piedāvāts:
• Videoprojektors SANYO 4500 ANSI
• Papildus apskaņošanas un apgaismošanas
tehnisko aprīkojumu;
• Ēdināšanas pakalpojumus.
Tehnoloģiju parks ir VATP sturktūrvienība, kas
piedāvā teritoriju, telpas un atbalsta
pakalpojumus augsto tehnoloģiju uzņēmumiem
un izglītības un zinātnes organizācijām, kas
paplašina vai uzsāk darbību Ventspilī.
Speciālā ekonomiskā zona – iespēja saņemt
ievērojamus nekustamā īpašuma un uzņēmumu
ienākuma nodokļa atvieglojumus.
Pieejamās laboratorijas:
- Tīrā telpa (Clean room);
Prototipēšanas laboratorija;
- Elektronikas testēšanas laboratorija;
- AS "Inspecta" testēšanas laboratorija.
- Īpaši piemērots IT un telekomunikāciju
tehnoloģiju uzņēmumiem.
Liepājā ir uzsākusi darbību jauna organizācija nodibinājums „Liepājas Universitātes zinātnes
un inovāciju parks” (LiepU ZIP), kura galvenais
mērķis ir veicināt zināšanu ekonomikas un
inovāciju attīstību, kā arī tehnoloģiju un
zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.
LiepU
ZIP
aktīvisti
ir
no
dažādām
profesionālajām jomām, kas nodrošina
daudzpusīgu skatījumu uz lietām un iespēju
sniegt
dažāda
veida
pakalpojumus
organizācijām un privātpersonām. Piemēram,
mājas lapu internetā un informatīvo / reklāmas
materiālu dizaina izveidi, sabiedrisko attiecību

Liepājas Latviešu biedrības
nams

Liepājas Leļļu teātra zāle

Liepājas teātris

AS „Liepājas Metalurgs”
muzejs

AS „Liepājas Metalurgs”

AS „Liepājas Metalurgs”
ledus halle

Liepājas CZB reģionālais
mācību centrs

Kurzemes Tehnoloģiju

Liepāja

Liepāja

Liepāja

Liepāja

Liepāja

Liepāja

Liepāja

Ventspils

Stadions „Daugava”
Izmērs: 7140m2
Sēdvietas: 3951
Stāvvietas: 700 + 12 000
Izmērs: 1456m2
Sēdvietas: 1160
Stāvvietas: 600 + 1000
Mācību zāle:
Izmērs: 87m2
Sēdvietas: 70
KTPK mērķis ir sistemātiski apzināt esošo un

Lielā zāle – 468 sēdvietas.
Šampanieša zāle – 40,32 m2, 40 sēdvietas, 60
sāvvietas.
Semināru zāle – 40 m2, 30 sēdvietas.

un mārketinga pakalpojumus, augsta līmeņa
ekspertu konsultācijas visdažādākās jomās.
Nodibinājums ir veidots gan kā pirmā pieturas
vieta uzņēmējiem, kas meklē LiepU akadēmiskā
personāla un ekspertu pakalpojumus, gan kā
vieta, kur LiepU studentiem pilnveidot savai
profesionālajai
karjerai
nepieciešamās
kompetences. Šobrīd LiepU ZIP darbojas
datorzinātnes, datordizaina un komunikācijas
vadības studenti. Kā viens no pirmajiem
uzdevumiem studentiem ir LiepU ZIP mājas
lapas izstrāde.
Lielā zāle – 375 m2, 480 sēdvietas;
Kamerzāle – 130 m2, 100 sēdvietas;
Baletzāle – 70 m2
Galerija – 99 m2, 70 sēdvietas.
Zāles izmērs – 120 m2, 80 sēdvietas.

-

Novads

Nosaukums

mērķtiecīgi attīstīt nepieciešamo pētniecības
kompetenci Ventspils Augstskolā (turpmāk
tekstā – VeA) un tās institūtos: Ventspils
Starptautiskā Radioastronomijas centrā
(turpmāk tekstā – VSRC); Lietišķās
valodniecības centrā (turpmāk tekstā – LVC), ar
nolūku:
- veicināt sadarbību starp VeA zinātniskajām
institūcijām un uzņēmējiem;
- sekmēt zinātnisko institūciju pētniecības
rezultātu ieviešanu ražošanā;
- veicināt VeA IPC, VSRC un LVC zinātnieku
un pētnieku intelektuālo īpašumu
aizsardzību.
KTPK piedāvā šādus pakalpojumus:
- augsti tehnoloģisko uzņēmumu un
organizāciju tehnoloģiju pārneses
veicināšana Latvijas un starptautiskajos
tirgos; pasākumu, saistīto ar tehnoloģiju
eksportu, realizācija, tai skaita pārrunu
veikšana, līgumu (kontraktu) noslēgšana;
- tehnoloģiju pārneses procesa informatīvais
un metodiskais atbalsts;
- informatīvais atbalsts: publikācijas,
konferences, izstādes;
- intelektuālā īpašuma aizsardzības
pakalpojumu sniegšana (analogu un
prototipu meklēšana, patentu pieteikumu
sagatavošana un iesniegšana).

Infrastruktūras raksturojums un piedāvātie

Kultūras centru piedāvājums Latgales plānošanas reģionā

pārneses kontaktpunkts
(KTPK)

Piedāvāto pakalpojumu izmaksas
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Lielā zāle – 200 vietas.
Mazā zāle – 50 vietas.
Zāle – 100 vietas.
Lielā zāle – 400 vietas.
Mazā zāle (izstāžu zāle) – 100 vietas.

Bērzpils pagasta Saieta nams

Briežuciema tautas nams

Krišjāņu tautas nams

Kubuļu pagasta kultūras
nams

Rubeņu saieta nams

Tilžas kultūras nams

Balvu

Balvu

Balvu

Balvu

Balvu

Balvu

1 zāle, 3 nodarbību telpas.

1 zāle – 70 vietas, nodarbību telpas.

Balvu pagasta tautas nams

Balvu

Balvu Kultūras un atpūtas
centrs

Balvu

Zāle – 300 vietas.

pakalpojumi
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs tiek
veidots kā daudzfunkcionāls, starptautisks
mākslas un izglītības centrs, ar mērķi veicināt
mākslas vērtību saglabāšanu, iedzīvotāju
izglītošanu, sniegt ieguldījumu starpkultūru
dialoga veicināšanā, mākslas procesu attīstības
decentralizāciju, attīstot atbilstošu kultūrvidi arī
Latvijas reģionos.
Zāle – 250 vietas.
Zāle – 100 vietas.

Skatītāju zāle – 200 vietas.
Foajē
Zāle – 320 vietas.
Mazā zāle – 70 vietas.
Koru zāle – 60 vietas.
Baltā zāle – 60 vietas.
Pieejamas 2 zāles.

Aglonas kultūras centrs
Aglonas novada Grāveru
tautas nams
Kastuļinas tautas nams
Rušonas tautas nams
Šķeltovas tautas nams

Aglonas
Aglonas

Aglonas
Aglonas
Aglonas

Daugavpils Marka Rotko
mākslas centrs.

Daugavpils

Zales noma – 2,56 Ls/h

Noma – 6,10 Ls/h ar PVN

Zāle – 250 vietas.

Viena zāle, viena nodarbību telpa.

Zāle – 431 m2
Lielā zāle – 200 vietas.
Mazā zāle – 50 vietas.
Lielā zāle – 300 vietas.
2 nodarbību telpas.

Skatītāju zāle – 200 vietas.
Mazā zāle – 50 vietas.
Aktu zāle – 200 vietas.
Pasākumu zāle – 95 vietas.
Foajē – 80 vietas.
Zāle – 350 vietas.
Skatītāju zāle – 400 vietas.
Konferenču zāle – 60 vietas.

Vectilžas sporta un atpūtas
centrs

Vīksnas pagasta tautas nams

Lazdulejas pagasta Saieta
nams

Blontu Tautas nams

Ciblas tautas nams

Pušmucovas pagasta tautas
nams

Zvirgzdenes tautas nams

Andrupenes tautas nams

Andzeļu tautas nams

Asūnes tautas nams

Bērziņu tautas nams

Dagdas novada tautas nams

Balvu

Balvu

Balvu

Ciblas

Ciblas

Ciblas

Ciblas

Dagdas

Dagdas

Dagdas

Dagdas

Dagdas

Līdz 6 h – 25 Ls
Līdz 12 h – 50 Ls
- izglītojošo un citu publisku pasākumu
rīkošanai - Ls 10 līdz 2h;
- izklaides pasākumu rīkošanai - Ls 25 līdz
6h; Ls 50 līdz 12 h;
- maksas izklaides pasākumu rīkošanai - Ls
25 līdz 6h un/vai 10% no biļešu
realizācijas;
- Pasākumu apskaņošana (iestādē) - 1h Ls 10;
- Pasākumu apskaņošana ārpus iestādes 1 pas. no Ls 50 līdz Ls 250;

Zāle – 200 vietas.
Zāle – 300 vietas.

Zāle ar halli - 170 vietas.
Lielā zāle – 300 vietas.
Mazā zāle – 50 vietas.
Lielā zāle – 300 vietas.
Mazā zāle – 100 vietas.
Zāle – 200 vietas.
Lielā zāle – 200 vietas.
Diskozāle – 100 vietas.

Zāle 150 vietas.

Zāle – 40 vietas.
Zāle – 30 vietas.
Zāle - 150 vietas

Koncertzāle – 250 vietas
Konferenču zāle – 30 vietas
Sporta zāle – 275 m2
Var iznomāt skaņu tehniku.

Ezernieku tautas nams

Konstantinovas tautas nams

Svariņu pagasta tautas nams

Šķaunes tautas nams

Ambeļu kultūras nams

Biķernieku kultūras nams

Demenes kultūras nams

Dubnas kultūras nams

Laucesas pagasta kultūras
nams

Līksnas pagasta kultūras
nams

Maļinovas pagasta kultūras
nams

Medumu pagasta tautas
nams

Naujenes kultūras centrs

Dagdas

Dagdas

Dagdas

Dagdas

Daugavpils

Daugavpils

Daugavpils

Daugavpils

Daugavpils

Daugavpils

Daugavpils

Daugavpils

Daugavpils

Video
projekcijas
izmantošana - 1h - Ls 5.

aparatūras

Koncertzāle – 10 Ls/h
Konferenču zāle – 5 Ls/h
Sporta zāle – 2 Ls/h
Skaņu pastiprinošas iekārtu noma (līdz 5 iekārtu
veidiem) 1 stunda – 2 Ls

10,98 Ls/h

5 ls/h

Mazā zāle 4 Ls/h

Lielā zāle 7,00 Ls/h

5 Ls/h.

Lielā zāle – 5 Ls/h vai 25 Ls/dienā.
Mazā zāle – 3 Ls/h vai 15 Ls/dienā.
Lielā zāle – 10 Ls/h, diskozāle – 4 Ls/h

-

Lielā zāle 460 vietas.
Baltā zāle – 70 vietas.
Balkons – 100 vietas.
Kultūras centrs darbojas kā amatiermākslas un
kultūrizglītības centrs Daugavpils novadā.

Daugavpils Latviešu kultūras
centrs

Daugavpils novada kultūras

Daugavpils pilsēta

Daugavpils pilsēta

Višķu sabiedriskais centrs

Daugavpils

Zāle – 100 vietas.

Vaboles kultūras nams

Daugavpils

Daugavpils Krievu kultūras
centrs

Zāle – 120 vietas.

Šķeltovas tautas nams

Daugavpils

Daugavpils pilsēta

Skatītāju zāle – 200 vietas.
Foajē.
Zāle – 200 vietas.

Sventes tautas nams

Daugavpils

Daugavpils Forštadtes
kultūras nams

Lielā zāle – 300 vietas
Zāle – 100 vietas
Zāle – 150 vietas.

Silenes klubs

Daugavpils

Daugavpils pilsēta

Koncertzāle – 360 vietas. Mazā zāle – 100
vietas, sporta zāle.

Salienas kultūras nams

Daugavpils

Daugavpils Baltkrievu
kultūras centrs

Zāle – 60 vietas.

Sabiedriskais centrs
„Laucesa”

Daugavpils

Daugavpils pilsēta

Zāle – 100 vietas.

Nīcgales tautas nams

Daugavpils

Sarīkojumu zāle – 30 Ls/h
Kamīnzāle – 20 Ls/h

Lielā zāle – 60 Ls/h +PVN
Baltā zāle – 20 Ls/h + PVN

Telpu noma – 2,01 Ls/h

5 Ls/h

Lielā zāle – 10 Ls/h
Mazā zāle - 5 Ls/h
5 Ls/h

Koncertzāle (virs 200 apmeklētājiem) – 10 Ls/h
Koncertzāle (zem 200 apmeklētājiem) – 5 Ls/h
Mazā zāle (līdz 100 apmeklētājiem) – 4 Ls/h
Sporta zāle – 2 Ls/h

4 ls/h

Skaņu pastiprinošu iekārtu noma (virs 5 iekārtu
veidiem) 1 stunda – 5 ls
5 ls/h

Lielā zāle – 1068 vietas.
Mazā zāle – 150 vietas.
Var iznomāt arī foajē un kabinetus.
Zāle – 60 vietas. Galerija.

Deju zāle – 200 vietas.
Pieejama 1 zāle.

Aktu zāle – 400 vietas.
Lielā zāle – 500 vietas.
Mazā zāle. Var iznomāt arī apskaņošanas
aparatūru.
Piedāvā pūtēju orķestra mūziku telpās un āra
pasākumos. Orķestris jānogādā muzicēšanas
vietā ar pasūtītāja transportu. Maksa par
muzikālo pakalpojumu netiek prasīta.

Daugavpils pilsētas domes
iestāde „Kultūras pils”

Daugavpils Poļu kultūras
centrs

Bebrenes kultūras nams

Dvietes pagasta kultūras
nams

Eglaines kultūras nams

Ilūkstes novada kultūras
centrs

Daugavpils pilsēta

Ilūkstes

Ilūkstes

Ilūkstes

Ilūkstes

Sarīkojumu zāle – 250 vietas.
Kamīnzāle – 100 vietas.
Mēģinājumu zāle. Sanāksmju telpa. Mācību
klases. Datorklase. Tehnikas noma.

Daugavpils pilsēta

centrs

Mazās zāles izmantošana:
Ilūkstes novada teritorijā esošām
juridiskām un fiziskām personām
sanāksmēm un apmācībām – 2,44 Ls/h;
- citām personām apmācībām un
sanāksmēm – 3,66 Ls/h;
- Saviesīgiem pasākumiem (bez inventāra)
tirdzniecībai novada iedz. – 30,24

Zāles noma - Ls 15.00 (12.30 +PVN 2.70) vai no
10% līdz 15% no pasākuma rīkotāja pārdoto
biļešu summas

Darbadienas 1,60 Ls stundā; brīvdienas 5.00 Ls
stundā

Sarīkojumu un kamīnzāles noma vienlaicīgi – 45
Ls/h
Mēģinājumu zāle - Ls 10/h
Sanāksmju telpa - Ls 5/h
Mācību klases noma ilgtermiņā - Ls 3,27/m2
Mācību klase Ls 12/h
Datorklase - Ls 8/h
Mācību un datorklase vienlaicīgi - Ls 15/h
Mācību klase - Ls 60/dienā
Datorklase - Ls 50/dienā
Mācību klases un datorklases noma vienlaicīgi Ls
80/dienā
Skaņu pastiprinoša iekārta Ls 10/h
Gaismas iekārtas – 5 ls/h
Lielā zāle – 40 – 120 Ls/h
Mazā zāle 20 – 50 Ls/h

Viena zāle (avārijas stāvoklī).

Skatītāju zāle – 200 vietas.

Zāle – 180 vietas

Zāle – 200 vietas.
Zāle – 300 vietas.
Zāle – 300 vietas.
Skatītāju zāle – 200 vietas.
Zāle – 300 vietas (nepieciešams kapitālais
remonts)
Zāle – 100 vietas.
Lielā zāle – 100 vietas
Zāle – 60 vietas.

Subates pilsētas kultūras
nams

Šēderes pagasta kultūras
nams

Goliševas tautas nams

Kārsavas Kultūras nams

Mērdzenes Tautas nams

Mežvidu tautas nams

Salnavas tautas nams

Aulejas tautas nams

Indras tautas nams

Izvaltas tautas nams

Kalniešu tautas nams

Kaplavas tautas nams

Ilūkstes

Ilūkstes

Kārsavas

Kārsavas

Kārsavas

Kārsavas

Kārsavas

Krāslavas

Krāslavas

Krāslavas

Krāslavas

Krāslavas

Ls/dienā; ar inventāru – 40,33 ls/diena
Citām
personām
saviesīgiem
pasākumiem (bez inventāra) – 35,29
Ls/diena; ar inventāru – 45,37 Ls/diena.
Lielā zāle:
- Novada iedz. Sanāksmēm, apmācībām –
6.10 Ls/h;
- Citiem sanāksmēm, apmācībām –
12.20/Ls;

Telpu noma – 20 Ls/diena, 30 Ls – 2 dienas.

Telpu noma – 20 Ls/diena. 2 dienas – 30 Ls.

Zāles noma 10 Ls/h.

-

Zāle.
Zāle.
Sarīkojumu zāle – 150 vietas.
Izstāžu zāle – 90 m2.
2 Zāles – 60 vietas.

Rožupes kultūras nams

Rudzātu saieta nams

Sutru kultūras nams

Turku saieta nams

Briģu tautas nams

Līvānu

Līvānu

Līvānu

Līvānu

Ludzas

Varnaviču tautas nams

Krāslavas

Lielā zāle – 535 vietas.
Mazā zāle – 125 vietas.
Kamerzāle – 90 vietas.
Diskozāle – 60 vietas.
Lielā zāle – 120 vietas.
Kamīnzāle – 20 vietas.

Ūdrīšu tautas nams

Krāslavas

Līvānu novada kultūras
centrs

Zāle – 100 vietas.

Skaistas tautas nams

Krāslavas

Līvānu

Zāle – 200 vietas.

Robežnieku tautas nams

Krāslavas

Zāle – 200 vietas.

Zāle – 200 vietas. Mēģinājumu telpas.

Piedrujas tautas nams

Krāslavas

Jersikas pagasta tautas nams

Mazā zāle – 60 vietas. Lielā zāle – 134 m2.

Krāslavas kultūras nams

Krāslava

Līvānu

Lielā zāle – 150 vietas.

Kombuļu tautas nams

Krāslavas

Kultūras nama noma – fiziskajām personām 5
Ls/h + PVN, juridiskajām pers. 10 Ls/h + PVN.
Sarīkojumu zāle: fiziskām personām Ls 10/h +
PVN; juridiskām personām Ls 10/h + PVN

Juridiskām personām Ls 10.00/h+PVN 26%,
Fiziskām personām Ls 5.00/h+PVN26%
Ja pasākums ir ar ieejas biļetām, tad 10% no
ieejas biļešu ieņēmumiem.
Lielā zāle – 20 Ls/h + PVN
Mazā zāle – 15 Ls/h + PVN
Kamerzāle – 10 Ls/h + PVN
Diskozāle – 10 Ls/h + PVN
Semināriem - telpas bez maksas Līvānu novada
sabiedriskajām organizācijām un pašvaldības
iedzīvotājiem.
Kamīnzāle – 2,50 Ls/h+PVN
Lielās zāles noma – fiziskām personām – 5 Ls/h,
juridiskām pers. 10 Ls/h.
Zāle – 10 Ls/h + PVN

Telpu noma – 20 Ls/diena, 30 Ls – 2 dienas.

Telpu noma – 20 Ls/diena, 30 Ls – 2 dienas.

Lielā zāle – 100 Ls/diena, 150 Ls/2 dienas.
Mazā zāle (līdz 50 cilv.) – 5 Ls/h.

Zāle – 70 vietas.
Zāle
2 zāles – 50 vietas.

Zāle - 150 vietas.
Lielā zāle – 400 vietas.
Mazā zāle – 120 vietas.
Skatītāju zāle – 80 vietas.
Zāle – 100 vietas.
Lielā zāle 250 vietas.
Mazā zāle – 50 vietas.
Zāle – 60 vietas.
Zāle – 50 vietas.
2 zāles.
Zāle – 200 vietas.
Lielā (440 vietas) un mazā (50 vietas) zāle.
Zāle 150 vietas.
Zāle 200 vietas.

Lielā zāle – 300 vietas.
Mazā zāle – 140 vietas.

Cirmas tautas nams

Isnaudas tautas nams

Istalsnas klubs

Istras tautas nams

Ludzas tautas nams

Nirzas tautas nams

Ņukšu pagasta tautas nams

Pildas tautas nams

Pureņu pagasta tautas nams

Rundēnu tautas nams

Aizkalnes tautas nams

Pelēču kultūras nams

Preiļu novada kultūras centrs

Saunas tautas nams

Silmalas pagasta Štikānu
klubs

Audriņu pagasta kultūras
nams

Ludzas

Ludzas

Ludzas

Ludzas

Ludzas

Ludzas

Ludzas

Ludzas

Ludzas

Ludzas

Preiļu

Preiļu

Preiļu

Preiļu

Preiļu

Rēzeknes

Lielā zāle – 24 Ls/h, mazā zāle – 10 Ls/h.
Iespējama aparatūras noma.

Publiskie izklaides pasākumiem – 2 Ls/h,
privātiem pasākumiem – 30 ls/pasākums,
izglītojošiem pasākumiem 1 Ls/h.

Publiskiem pasākumiem – 2 Ls/h. Privātiem
pasākumiem – 30 Ls/pasākums. Semināriem – 1
Ls/h.
1 diena – 30 Ls, 2 dienas – 45 Ls.

Zāles noma – 2 Ls/h, semināriem – 1 Ls/h,
privātiem pasākumiem – 30 Ls.
45 Ls/ 2 dienas

Koncertzāle – 360 vietas.
Deju zāle – 263 m2.
Zāle – 200 vietas.

Aktu zāle – 300 vietas.

Zāle – 310 vietas.

Skatītāju zāle – 400 vietas.
Deju zāle – 150 vietas.
Izstāžu zāle – 56 m2.
Aktu zāle – 100 vietas.

Lielā zāle – 400 vietas.
Izstāžu zāle – 40 vietas.
Zāle - 60 vietas.

Zāle – 150 vietas.

Deju zāle – 200 vietas.
Izstāžu zāle – 80 vietas.
Skatītāju zāle – 80 vietas.

Koncertzāle – 300 vietas.
Mazā zāle – 63 m2.
Skatītāju un deju zāle – 300 vietas.

Bērzgales pagasta kultūras
nams

Čornajas pagasta Ratnieku
tautas nams

Dricānu pagasta kultūras
nams

Feimaņu pagasta kultūras
nams

Gaigalavas pagasta kultūras
nams

Griškānu pagasta kultūras
nams

Ilzeskalna tautas nams

Kaunatas pagasta Dubuļu
tautas nams

Kaunatas pagasta tautas
nams

Lendžu pagasta kultūras
nams

Mākoņkalna pagasta tautas
nams

Maltas pagasta kultūras
nams

Nagļu tautas nams

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

5 Ls/h.

Zāle – 150 vietas.

Zāle - 200 vietas.

Zāle – 100 vietas.
Lielā zāle 300 sēdvietas, skatuve, elektrības un
apkures pieslēgums. Iespēja zāle ielikt galdus
un solus(k-n inventārs). Mazā zāle - 100
sēdvietas. Elektrības un apkures pieslēgums.
Papildus ir autonomā apkure. Pie zāles īres
ietilpst arī vestibila un 2 tualešu izmantošana.
Vestibila platība 100m2 . Kultūras nama telpās
darbojas kafejnīca, kur var pasūtīt mielastu
dažādām svinībām.
Zāle – 120 vietas. Foajē – 112 m2.

Zāle – 150 vietas.

Zāle – 200 vietas.

Aktu zāle – 300 vietas.
Diskotēku zāle – 200 vietas.

Ozolaines pagasta tautas
nams

Ozolmuižas pagasta kultūras
nams

Pušas pagasta tautas nams

Rikavas pagasta kultūras
nams

Silmalas pagasta Kruķu
kultūras nams

Silmalas pagasta Ružinas
kultūras nams

Silmalas pagasta Štikānu
klubs

Silmalas Tautas nams

Stoļerovas pagasta kultūras
nams

Stružānu pagasta kultūras

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Rēzeknes

Skatītāju zāle – 496 vietas.

Lielā zāle – 300 vietas.
Mazā zāle – 50 vietas.

Nautrēnu pagasta sporta
halle – kultūras nams

Rēzeknes

Cena par 1 stundas īri 2,65 Ls lielā zāle un 2,50 Ls
mazā zāle. Vestibila izcenojums - 2,50 Ls par
vienu tirdzniecības reizi.

Teātra zāle – 433 vietas.
Koncertzāle – 200 vietas.

Skatītāju zāle – 360 vietas.
Mazā zāle – 100 vietas.
Foajē – 200 vietas.

Zāle – 200 vietas.
Lielā zāle – 450 vietas.
Mazā zāle – 120 vietas.
Zāle – 250 vietas.

Rēzeknes pilsētas Kultūras
nams un Kultūras un atpūtas
parks

Rēzeknes pilsētas Nacionālo
biedrību kultūras nams

Gailīšu tautas nams

Galēnu kultūras nams

Riebiņu kultūras nams

Rušonas tautas nams

Silajāņu kultūras nams

Sīļukalna kultūras nams

Stabulnieku kultūras nams

Rugāju tautas nams

Rožkalnu kultūras nams

Vārkavas novada kultūras
centrs

Rēzekne

Rēzekne

Riebiņu

Riebiņu

Riebiņu

Riebiņu

Riebiņu

Riebiņu

Riebiņu

Rugāju

Vārkavas

Vārkavas

Aktu zāle – 250 vietas.
Mazā zāle – 35 vietas.
Konferenču zāle – 40 vietas.
Zāle 200 vietas.

Skatītāju zāle - 220 vietas.

Skatītāju zāle – 120 vietas.

Vērēmu pagasta tautas nams

Rēzeknes

nams

10 Ls/ diennakts.

Zāle īre – 20 Ls.

Skatītāju zāle – 15,25 Ls/h bez skaņas aparatūras.
Skatuve un skatītāju zāle – 27,45 Ls/h ar skaņas
aparatūru.
Iespējama teātra kostīmu noma. Mēģinājumu
zāļu iznomāšana.

Zāle – 250 vietas.
Lielā zāle – 300 vietas.
Mazā zāle – 100 vietas.
Zaļā zāle – 80 vietas.

Lielā zāle – 70 vietas.
Mazā zāle – 40 vietas.
Lielā zāle – 500 vietas.
Lielā zāle – 50 vietas.
Mazā zāle – 40 vietas.

Šķilbēnu pagasta kultūras
centrs „Rekova”

Šķilbēnu pagasta Upītes
tautas nams

Vecumu pagasta Borisovas
tautas nams

Viļakas kultūras nams

Žīguru kultūras nams

Dekšāres tautas nams

Sokolku pagasta klubs

Viļānu kultūras nams

Lauderu kultūras nams

Pasienas pagasta tautas nams

Zilupes Tautas nams

Viļakas

Viļakas

Viļakas

Viļakas

Viļakas

Viļānu

Viļānu

Viļānu

Zilupes

Zilupes

Zilupes

Novads/ Pilsēta

Pašdarbnieku istaba – 30 vietas.

Medņevas tautas nams

Viļakas

6 Ls/h.

Nosaukums

Infrastruktūras raksturojums un piedāvātie
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3,50 Ls/h vai 35 Ls - 24h vai 20Ls - 12h.

Koncertzāļu/estrāžu piedāvājums Latgales plānošanas reģionā

Lielā zāle – 400 vietas.
Mazā zāle – 80 vietas.

Galvenā zāle 200 vietas. Priekštelpa – 30 vietas.

Zāle 180 vietas.

Vārkavas tautas nams

Vārkavas

Kapukala estrāde

Zvirgzdenes estrāde

Līdumnieku estrāde

Dagdas pilsētas estrāde

Ciblas

Ciblas

Ciblas

Dagdas

Krāslavas estrāde

Rožupes estrāde

Ludzas pilsētas estrāde

Preiļu novada estrāde

Raiņa muzeja
„Jasmuiža”estrāde
Rēzeknes pilsētas Kultūras
nama Kultūras un atpūtas
parka estrāde
Riebiņu estrāde
Rugāju pagasta parka estrāde
Vārkavas estrāde
Vecvārkavas estrāde
Borisovas dārza estrāde.
Viļakas pilsētas estrāde.

Krāslava

Līvānu

Ludzas

Preiļu

Preiļu

Riebiņu
Rugāju
Vārkavas
Vārkavas
Viļakas
Viļakas

Rēzekne

Mērdzenes estrāde

Kārsavas

Stropu estrāde

Tilžas pagasta estrāde

Balvu

Daugavpils pilsēta

Balvu pilsētas estrāde

Balvu

Brīvdabas estrāde.
Brīvdabas estrāde.
Brīvdabas estrāde.
Brīvdabas estrāde.
Brīvdabas estrāde.
Brīvdabas estrāde.

Brīvdabas estrāde.

Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

Brīvdabas estrāde

pakalpojumi
Brīvdabas estrāde

Rēzekne

Novads/ Pilsēta

Viļānu

Rēzeknes Augstskolas
Inovāciju centrs

Nosaukums

Brīvdabas estrāde.

Rēzeknes Augstskolas inovāciju centrā esošās
komercsabiedrības var saņemt sekojošus
pakalpojumus:
1. Infrastruktūras pakalpojumi – biroja
telpas ar aprīkojumu (mēbeles,
internets, telefons, sanāksmju telpa,
virtuve un labierīcības). Ir pieejamas
18 m2 un 36 m2 lielas biroja telpas;
2. Vienoti sekretariāta un biroja
pakalpojumi (fakss, kopēšana,
ienākošās un izejošās korespondences
apstrāde u.c. pak.);
3. Uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumi
– komercsabiedrības reģistrācija,
grāmatvedības pakalpojumi, juridisko
dokumentu sastādīšana, mārketinga
konsultācijas, biznesa plānu
sastādīšana, ES struktūrfondu līdzekļu
piesaiste.
4. Tehnoloģiskie pakalpojumi – jaunu
produktu prototipu un pirmo

Infrastruktūras raksturojums un piedāvātie
pakalpojumi
Rēzeknes Augstskolas inovāciju centra mērķis ir
atbalstīt jaunu inovatīvu uzņēmumu izveidi un
sniegt tiem sākotnējo atbalstu darbības
uzsākšanai.

Piedāvāto pakalpojumu izmaksas
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Uz atbalstu var pretendēt jaunas
komercsabiedrības un tās, kas nav vecākas par
pieciem gadiem. Komercsabiedrībām jādarbojas
sekojošās nozarēs:
1. Apstrādes rūpniecība (izņemot dzērienu
un tabakas izstrādājumu ražošana);
Datori un ar tiem saistītās darbības;
2. Zinātniski pētnieciskais darbs;
3. Projektēšana un arhitektūra;
4. Tehniskā pārbaude un analīze;
5. Dizains.

Uzņēmumi, kuriem telpas nav nepieciešamas,
izdevīgāka ir virtuālā paka, lietvedība,
sekretariāta
pakalpojumi,
kontakttālrunis,
grāmatvedība, prokūristsmsākot no198 LVL gadā
plus PVN.

Uzņēmēja starta paka izveidota, lai uzņēmums
sākotnēji saņem tikai pašu vajadzīgāko, biroja
telpas, mēbeles, datoru ar pieslēgumu
internetam, sekreteriāta, grāmatvedības un
lietvedības pakalpojumus par 30,51 LVL mēneī
plus PVN.

Infrastruktūras piedāvājums Latgales plānošanas reģionā

Lakstīgalu salas estrāde

Daugavpils

Daugavpils Universitāte

Pakalpojumi un tehnoloģiju pārneses
piedāvājumi
• Materiālu analīze
• Rentgenstruktūranalīze
• Elektronu un lāzermikroskopija
• Socioloģiskie pētījumi
• Ekonomiskie pētījumi

Biznesa inkubatorā IDEJU
VIESNĪCA
tiek
nodrošināti sekojoši pakalpojumi (telpu noma,
infrastruktūra, telpu aprīkojums, datoru un
mēbeļu noma, sekretariāta un lietvedības
pakalpojumi, uzņēmējdarbības konsultācijas,
biznesa plāna sagatavošana, grāmatvedības
uzskaite, projektu sagatavošana un vadība,
mārketinga un starptautiskā mārketinga
pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, personāla
atlases pakalpojumi, jaunu produktu attīstības
tehnoloģiskie pakalpojumi,
prototipu konstruēšana
un izgatavošana,
sertificēšana,
laboratorijas
iekārtu izmantošana,
kvalitātes
procesu
ieviešana, dizaina pakalpojumi, reklāmas
pakalpojumi, poligrāfijas pakalpojumi, Web
pakalpojumi )

Rēzeknes Augstskolas inovāciju centra darbības
nodrošināšanai ir piesaistījusi operatoru –
biedrību „Latgales aparātbūves tehnoloģiskais
centrs” .

eksperimentālo modeļu projektēšana
un izstrāde.

Raiņa māja Berķenelē

Līvānu pilsētas stadions

Daugavpils

Līvānu

Psiholoģiskie pētījumi
Sistemātiskās bioloģijas pētījumi
Ekoloģijas un vides pētījumi
Svešvalodas, tulkojumi
Ķīmijas jomas pētījumi
Matemātikas jomas pētījumi
Ģeogrāfijas pētījumi
IT jomas pētījumi

Patentzinību seminārs
Intelektuālā īpašuma komercializācija
Intelektuālā īpašuma komercializācijas padome
ir izveidota, lai izvērtētu intelektuālā īpašuma
komercializēšanas projektu pieteikumus un
atlasītu komercializējamus projektus.
Piedāvā:
Apskatīt mākslas akciju laikā
tapušos mākslas objektus vidē;
Novada lietišķās mākslas izstādes
apskati;
Telpu īri semināriem,
konferencēm, citiem pasākumiem;
Naktsmītnes 20 personām;
Profesionālās mākslas izstādes;
Piedāvā iznomāt 2 kamīnzāles,
klēti.

•
•
•
•
•
•
•
•

Kamīnzāles noma – 10 – 15 Ls/h;
KLēts – 20 Ls/diena

