TELPU NOMAS CENRĀDIS
Telpa

Koncertiem, izrādēm
Cena €, tajā skaitā PVN

Akustiskajiem koncertiem
Cena €, tajā skaitā PVN

Semināriem, konferencēm
Cena €, tajā skaitā PVN

Korporatīvie pasākumi, banketi
stāvkoncerti,
Cena €, tajā skaitā PVN

Standartaprīkojums – 1930,00 €

Standartaprīkojums – 1160,00 €

Standartaprīkojums –
225,00 €/h vai 835,00 €
(6 un vairāk stundas)

Standartaprīkojums no 1930,00 €

Lielā zāle
GORS
No 1. rindas 966 sēdvietas;
no 4. rindas 882 sēdvietas.
Līdz 3000 ar
stāvvietām.
Zāles platība:
913m2
Mazā zāle
ZĪDASTE
No 1. rindas –
214 sēdvietas;
no 4. rindas –
156 sēdvietas.
Līdz 1000 ar
stāvvietām.

Standartaprīkojums – 960,00 €

Standartaprīkojums – 620,00 €

Standartaprīkojums –
120,00 €/h (līdz plkst. 14.00),
150,00 €/h (pēc plkst. 14.00),

150,00 € viens kino seanss

Zāles platība:
390m2
Semināru telpa
(līdz 60
personām)
Pieejamas
telpas 1., 2. un
3. stāvā

60,00 € pirmās 2 stundas, katra
nākamā stunda 20,00 € (minimālā
cena 60,00 €)

Standartaprīkojums no 960,00 €

Horeogrāfijas zāle deju nodarbībām: 8,54 EUR/stundā; 9,68 EUR/stundā apkures sezonā.
Jumta terase kāzām (1. maijs-1. oktobris): 50,00 EUR/45 min.
3. stāva vestibils, apvienojot ar pasākumiem citās telpās: 180,00 EUR.
Salons (2h pirms un 1h pēc pasākuma, kopā ne ilgāk par 6h): 200 EUR. Maksimālais cilvēku skaits: 10.
Tualetes (var piemērot citu organizatoru ( ne Latgales vēstniecības GORS) rīkotajos pasākumos, kuri notiek ārpus ēkas robežām): 0,50 EUR.
Garderobes numuriņš (nozaudēšanas gadījuma): 7,00 EUR.
Ekskursija gida pavadībā: 2,00 EUR par katru personu, minimālā cena – 20,00 EUR.
Studentiem, skolēniem, pensionāriem un invalīdiem – 1,50 EUR par katru personu, minimālā cena – 15,00 EUR.
Informācija, kura sadarbības ietvaros jāņem vērā:
1. Par telpu nomu koncertiem, izrādēm, korporatīvajiem pasākumiem, banketiem nedēļas nogalēs un/ vai svētku dienās – 20 % no summas par nomas
objekta/-u izmantošanu ir jānomaksā 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas. 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 – 10 % no summas par nomas objekta/-u izmantošanu ir
jānomaksā 10 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas. 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. Līguma summa 100% apmērā par telpu nomu semināram/konferencei sedzama ne vēlāk, kā vienu darba dienu pirms pasākuma norises dienas.
5. Telpu nomai svētku dienās (14. marts, 8. marts, Lieldienas, 15.-31. decembris) var tikt piemērots uzcenojums 15 - 30% apmērā, ņemot vērā pasākuma saturu
un specifiku.
6. Biļešu tirdzniecībai, izmantojot Latgales vēstniecības GORS pakalpojumu – 7% (bez PVN) no Latgales vēstniecības GORS kopējiem biļešu ieņēmumiem.
7. 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.
8. Pašvaldībai un tās struktūrvienībām nomas maksai tiek piemērota 30% atlaide.
9. SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” telpās darbojas restorāns “Gords”, kuru ieteicams izmantot ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai – SIA „LEKON”,
tālrunis 25405777 (Anita Leontjeva).
10. Politiskajām partijām nomas maksai tiek piemērots 50% uzcenojums.

