
Nr.521 (protokols Nr.16, 33.)

Cena bez 

PVN
PVN

Cena ar 

PVN
(euro ) (euro ) (euro )

1 Kultūras centra lielā zāle (1490 m2) euro/h 66.12 13.88 80.00

2 Kultūras centra kamerzāle (245 m2) euro/h 20.00 4.20 24.20

3 Kultūras centra baletzāle (243 m2) euro/h 9.26 1.94 11.20

4 Nodarbību telpa (143 m2) euro/h 8.06 1.69 9.75

5 Valmieras pilsētas estrāde euro/h 57.85 12.15 70.00

6 Reklāmas izvietošana A2 izmērā (60x42cm) un mazāks
euro/gab 

nedēļa
3.88 0.82 4.70

7 Reklāmas izvietošana A1 izmērā (60x80cm) 
euro/gab 

nedēļa
5.25 1.10 6.35

8
Vieta reklāmas izvietošanai reklāmas stendā uz kultūras centra 

fasādes

euro/gab 

nedēļa
86.40 18.15 104.55

9 Vides reklāmas stenda noma euro/gab 4.42 0.93 5.35

10 Koncertflīģeļa Bechstein  noma euro/h 17.98 3.77 21.75

11 Galda noma euro/gab 3.84 0.81 4.65

12 Skatītāju krēsla noma euro/gab            1.90 0.40 2.30

13 Skatītāju sola noma euro/gab            1.90 0.40 2.30

14 Skatuves podestu noma euro/gab            7.85 1.65 9.50

15 Telts noma euro/gab            20.25 4.25 24.50

16 Projektora VIVATEX DU6771 noma
euro/gab           

pasākumam 
28.06 5.89 33.95

17 Projektora NEC P 501X noma
euro/gab           

pasākumam 
20.17 4.23 24.40 ,

18 Gaismu efekts CAMEO LED PAR euro/gab 11.86 2.49 14.35

19 Gaismu efekts ELATION PALADIN euro/gab 19.55 4.10 23.65

20 Gaismu efekts CAMEO PIXBAR LED BAR euro/gab 11.86 2.49 14.35

21 Gaismu efekts ROBE VIVA CMY euro/gab 33.06 6.94 40.00

22 Skatuves konstrukcijas noma
euro/gab            

diena
690.08 144.92 835.00

23 Kocēnu kultūras nama lielā zāle (293.7 m2) euro/h 37.19 7.81 45.00

24 Kocēnu kultūras nama kamīnzāle (80.8 m2) euro/h 28.93 6.07 35.00

25 Brīvdabas estrāde Kocēnos euro/h 16.53 3.47 20.00

26 Valmieras pagasta kultūras nama lielā zāle (505.1 m2) euro/h 56.45 11.85 68.30

27 Valmieras pagasta kultūras nama mazā zāle (165.4 m2) euro/h 28.22 5.93 34.15

7.pielikums
Valmieras novada pašvaldības 

domes 24.08.2022.. lēmumam 

Valmieras kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Skatītāju zāle līdz 700 sēdvietām; skatuve, 4 aktieru telpas; noliktava, koplietošanas telpa māksliniekiem, koplietošanas telpas 

apmeklētājiem; garderobe un vestibils

Skatītāju zāle līdz 100 sēdvietām;  noliktava, koplietošanas telpa māksliniekiem, koplietošanas telpas apmeklētājiem; garderobe 

Zāle līdz 50 vietām (nodarbībām); garderobe, priekštelpa, koplietošanas telpas; koplietošanas telpas apmeklētājiem

Telpa 30 personām; gaitenis, koplietošanas telpas apmeklētājiem

Skatītāju zona ar apmēram 3850 skatītāju vietām, pieguļošā teritorija

Reklāmas izvietošana pilsētas autobusa pieturvietās un Valmieras Kultūras centra reklāmas stendā

Reklāmas izvietošana pilsētas autobusa pieturvietās un Valmieras Kultūras centra reklāmas stendā

Maksā iekļauta vietas maksa par reklāmas izvietošanu uz KC sāna fasādes (3.8x5m)

Viena mobila stenda (1,24x2m) noma vienai dienai

Koncertflīģeļa noma Valmieras Kultūras centra telpās

Viena galda noma vienai dienai

Viena krēsla noma vienai dienai

Viena sola noma vienai dienai

Skatuves podesta noma vienai dienai

Pārvietojamās skatuves noma pasākumam, skatuves izmērs 6x8m, komplektācijā - skatuves podestūra (grīda), skatuves jumts, 

skatuves konstrukcijas. Pakalpojumā neietilpst skatuves montāžas un demontāžas izdevumi.

Skatītāju zāle līdz 300 sēdvietām, skatuve, 1 aktieru telpa, koplietošanas telpa māksliniekiem, noliktava,virtuve, koplietošanas telpas 

apmeklētājiem, garderobe un vestibils

Skatītāju zāle līdz 70 sēdvietām, aktieru telpa māksliniekiem, koplietošanas telpas apmeklētājiem, garderobe 

Telts noma  (3x3 metri) vienai dienai

Projektora uzstādīšana un noņemšana pasākuma vajadzībām Valmieras Kultūras centra telpās

Projektora uzstādīšana un noņemšana pasākuma vajadzībām Valmieras Kultūras centra telpās

Gaismu efekta 1 gab. noma pasākumam Valmieras  Kultūras centra telpās

Gaismu efekta 1 gab. noma pasākumam Valmieras  Kultūras centra telpās

Gaismu efekta 1 gab. noma pasākumam Valmieras  Kultūras centra telpās

Gaismu efekta 1 gab. noma pasākumam Valmieras  Kultūras centra telpās

Maksas pakalpojumi struktūrvienībā "Kocēnu kultūras nams"

Skatītāju zāle līdz 250 sēdvietām, skatuve, 2 aktieru telpas, koplietošanas telpa māksliniekiem, dušas telpa, koplietošanas telpas 

apmeklētājiem, garderobe un vestibils

Skatītāju zāle līdz 100 sēdvietām, virtuve, koplietošanas telpas apmeklētājiem, garderobe 

Skatītāju zona ar apmēram 1500 skatītāju vietām, pieguļošā teritorija

Maksas pakalpojumi struktūrvienībā "Valmieras pagasta kultūras nams"


