BIĻEŠU ZIEDOŠANAS UN DĀVINĀŠANAS,
ATLAIŽU PIEMĒROŠANAS KĀRTĪBA
Ventspilī,

2021.gada 18.jūnijā

Saskaņā ar Deleģēšanas līgumu, kas noslēgts starp Ventspils pilsētas domi un SIA
“Kurzemes filharmonija”, turpmāk - Sabiedrība, datēts 22.01.2021, Ventspils pilsētas dome
deleģējusi SIA “Kurzemes filharmonija” likumā par pašvaldībām 15.panta pirmās daļas
5.punktā noteiktās pašvaldības autonomās kompetences, kā arī veikt Kultūras institūciju likuma
2.panta 2.daļas 1.,2.,3.,4.,5.,6. un 7.punktā noteiktās kultūras funkcijas un uzdevumus. Tai
skaitā, bet ne tikai “dara pieejamas kultūras vērtības” (Kultūras institūciju likums, 2.pants,
2.daļa, 1.punkts) un “nodrošina [..] pieejamību sabiedrībai”, veicot sekojošas darbības
profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšanai dažādām mērķgrupām:
•
labdarības mērķiem piešķirot sociāli maznodrošināto grupu pārstāvjiem biļetes uz
Sabiedrības organizētiem pasākumiem ar 100% atlaidi (bezatlīdzības biļešu ziedojumi);
•
nodrošinot iespēju sociāli maznodrošināto grupu pārstāvjiem, kā arī sociāli atbildīgām
personām, t.sk., sociāli nozīmīgu funkciju veicējiem un sociāli atbildīgu kampaņu
dalībniekiem, iespēju iegādāties biļetes uz Sabiedrības pasākumiem ar atlaidēm;
•
nodrošinot Sabiedrības infrastruktūras pieejamību sociāli nozīmīgu pasākumu
organizēšanai, piešķirot telpu nomas atlaides Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm
nekomerciāla rakstura pasākumu organizēšanai.
•
Piešķirot telpu un aprīkojuma nomas atlaides sociāli maznodrošinātu grupu pārstāvjiem, pensionāru apvienībām, represēto biedrībām, invalīdu apvienībām, u.tml., nekomerciāla
rakstura pasākumu organizēšanai.
•
Nododot telpas un aprīkojumu bezatlīdzības nomā producentu apvienībām, organizācijām
un uzņēmumiem tikai labdarības pasākumu organizēšanai bez ieejas maksas un konkrēta
labdarības mērķa sasniegšanai (piemēram, ziedojumu vākšana labdarības mērķiem).
Biļešu ziedošanas kārtība
Sabiedrības biļešu saņemšanai ziedojumu (dāvinājumu) kārtībā, maznodrošināto grupu
pārstāvjiem (nevalstiskajām organizācijām) un cilvēkiem ar invaliditāti jāiesniedz pieteikums,
kurā tiek norādīts ziedojuma piešķiršanas mērķis, proti, kādu sociāli mazaizsargāto grupu labā
nevalstiskā organizācija pārstāv, un kā tiks nodrošināta profesionālās mākslas pieejamības
veicināšana sociāli mazaizsargāto grupu pārstāvjiem. Pieteikums var iesniegt, izmantojot
Sabiedrības oficiālo e-adresi vai sūtot pieteikumus uz Sabiedrības juridisko adresi Karlīnes ielā
40, Ventspilī. Pēc pieteikuma izvērtēšanas SIA “Kurzemes filharmonija” valdes priekšsēdētājs
pieņem lēmumu par ziedojuma apjomu un konkrētu pasākumu biļešu piedāvājumu, ņemot vērā
biļešu pārdošanas rezultātus. Biļetes pieprasījuma iesniedzējam tiek piešķirtas bezatlīdzības
kārtībā.
Atlaižu piešķiršanas kārtība Sabiedrības pasākumu biļetēm
Sabiedrība ikvienam interesentam
piedāvā sekojošas atlaides SIA “Kurzemes
filharmonija” organizētu pasākumu biļešu iegādei:
•
Sabiedrība īsteno Lojalitātes programmu, kuras ietvaros izveidota teātra nama “Jūras
vārti” un koncertzāles “Latvija” Drauga karte. Karte nopērkama SIA “Kurzemes
filharmonija” biļešu kasēs, Karlīnes ielā 40, Ventspilī un Lielais laukums 1, Ventspilī.
“Draugu kartes” īpašniekiem, iegādājoties biļetes, tiek piemērotas atlaides 5% – 20%

apmērā. Atlaides apmērs tiek noteikts katram pasākumum atsevišķi, izvērtējot pasākuma
aktualitāti un pieprasījumu.
Cilvēkiem ar invaliditāti, sociāli maznodrošināto grupu pārstāvjiem, kā arī sociāli
atbildīgām personām, t.sk., sociāli nozīmīgu funkciju veicējiem un sociāli atbildīgu kampaņu
dalībniekiem, Sabiedrība piedāvā sekojošas atlaides Sabiedrības organizētu pasākumu biļešu
iegādei:
•
Goda ģimenes kartes īpašniekiem, uzrādot karti, Sabiedrība piešķir atlaidi 10 % apmērā
no biļešu cenas. Piedāvājums spēkā, pērkot biļetes SIA “Kurzemes filharmonija” kasēs
un uzrādot Goda ģimenes karti;
•
Atlaides biļešu iegādei cilvēkiem ar invaliditāti un pavadoņiem uz Sabiedrības
organizētiem pasākumiem, Sabiedrība var piešķirt līdz 30 % apmērā no biļešu cenas.
Piedāvājums spēkā, pērkot biļetes SIA “Kurzemes filharmonija” kasēs un uzrādot
invaliditāti apliecinošu dokumentu.
•
Izvērtējot konkrētu pieprasījumu, var tikt piešķirtas biļešu iegādes atlaides sociāli
maznodrošinātu grupu pārstāvjiem, piemēram, pensionāru apvienībām, represēto
biedrībām, invalīdu apvienībām, u.tml., kā arī izglītības iestāžu – pirmsskolas izglītības
iestāžu, vispārizglītojošo skolu, mākslas un mūzikas skolu, tehnikumu, augstskolu –
audzēkņiem un studentiem. Biļešu iegādes piedāvājums tiek publicēts SIA “Kurzemes
filharmonija” mājas lapās www.jurasvarti.lv un www.koncertzalelatvija.lv minētajām
grupām, iegādājoties biļetes, jāuzrāda apliecība par piederību kādai no minētajām
maznodrošināto grupām vai izglītības iestādei. Konkrētais piedāvājums spēkā tikai SIA
“Kurzemes filharmonija” kasēs, Karlīnes ielā 40, Ventspilī un Lielais laukums 1,
Ventspilī.
Atlaižu piešķiršanas un bezatlīdzības nomas kārtība telpu nomniekiem pasākumu
organizēšanai
Sabiedrība iznomā telpas un tehnisko aprīkojumu producentu apvienībām,
organizācijām, pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem koncertu, uzvedumu, teātra izrāžu, kā arī
prezentāciju, konferenču un saviesīgu vakaru rīkošanai. Telpu un aprīkojuma nomas maksa tiek
noteikta saskaņā ar Sabiedrības apstiprināto ikgadējo budžetu. Par pakalpojumu nomnieks
norēķinās saskaņā ar telpu nomas līgumā un rēķinā norādītajiem rekvizītiem, veicot
pārskaitījumu Sabiedrības kontā.
Telpu un aprīkojuma nomas atlaides var tikt piešķirtas sociāli maznodrošinātu grupu
pārstāvjiem (pensionāru apvienībām, represēto biedrībām, invalīdu apvienībām, aprūpes
namiem) nekomerciāla rakstura pasākumu organizēšanai un Ventspils pilsētas pašvaldības
iestādēm sociāli nozīmīgu pasākumu organizēšanai. Telpu un aprīkojuma nomas atlaides tiek
noteiktas ar saskaņā ar Sabiedrības apstiprināto cenu politiku.
Telpas un aprīkojums var tikt nodots bezatlīdzības nomā producentu apvienībām,
organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem tikai labdarības pasākumu oragnizēšanai bez ieejas
maksas un konkrēta labdarības mērķa sasniegšanai (piemēram, ziedojumu vākšana labdarības
mērķiem).
Pieteikums par telpu un aprīkojuma nomas atlaides piešķiršanu jāiesniedz SIA
“Kurzemes filharmonija” e-pasts: kf@ventspils.lv, tālrunis: 63624272. Pēc pieteikuma
izvērtēšanas SIA “Kurzemes filharmonija” valdes priekšsēdētājs virza pieteikumu izskatīšanai
Ventspils pilsētas domes Kultūras komisijā. Saskaņā ar Kultūras komisijas rekomendācijām
Sabiedrības valdes priekšsēdētājs pieņem lēmumu par atlaides piešķiršanu vai nepiešķiršanu un
piemērojamo apmēru.
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