APSTIPRINĀTS
ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lielais Dzintars”
valdes 06.06.2017. lēmumu Nr.15

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “LIELAIS DZINTARS”
Reģistrācijas Nr.42103067790, juridiskā adrese Radio iela 8, Liepāja, LV - 3401

Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” noteikumi pasākumu apmeklētājiem
1. Vispārīgie jautājumi
1.
Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars”, turpmāk – Koncertzāle, noteikumi pasākumu
apmeklētājiem, turpmāk – Noteikumi, nosaka apmeklētāju tiesības un pienākumus sabiedrības
ar ierobežotu atbildību “Lielais Dzintars”, turpmāk – SIA “Lielais Dzintars”, rīkoto pasākumu
laikā, turpmāk – Pasākumi.
2.
Koncertzāles apmeklētājam pirms biļetes iegādes uz Koncertzālē notiekošo pasākumu
ir pienākums pievērts uzmanību konkrētā pasākuma organizatoram, jo daļu pasākumu
Koncertzālē organizē SIA “Lielais Dzintars”, bet daļu citi pasākumu rīkotāji, producenti. Par
konkrētā pasākuma norisi un saturu ir atbildīgs pasākuma rīkotājs.
3.
Noteikumi nosaka Koncertzāles Pasākuma apmeklētāja pienākumus, atbildību un
tiesības.
4.
Noteikumu ievērošana ir obligāta ikvienam Koncertzāles Pasākuma apmeklētājam.
Noteikumu ievērošana nodrošina Koncertzāles Pasākuma apmeklētāju drošību un to tiesību
ievērošanu.
5.
Noteikumi tiek publicēti SIA “Lielais Dzintars” mājas lapā www.lielaisdzintars.lv un
ir pieejami Koncertzāles informācijas centrā – ēkas pirmajā stāvā.
6.
Noteikumi, kas nosaka vispārējo kārtību Koncertzāles telpās un publiskajā zonā, minēti
Koncertzāles “Lielais dzintars” telpu lietošanas noteikumos (apstiprināti ar 2015.gada
13.oktobra SIA “Lielais Dzintars” valdes lēmumu Nr.5) un ir pieejami Koncertzāles
informācijas centrā – ēkas pirmajā stāvā.
2. Pasākuma apmeklētāju tiesības un pienākumi
7.
Apmeklētājiem Koncertzāle publiski pieejama vienu stundu pirms Pasākuma sākuma,
bet Koncertzāles Pasākuma norises zāle/telpa atvēra trīsdesmit minūtes pirms Pasākuma
sākuma. Apmeklētājam ir pienākums ievērot Pasākuma sākumu, pretējā gadījumā pēc trešā
zvana ieeja Koncertzāles Pasākuma norises zālē tiek pārtraukta līdz pirmajam starpbrīdim vai
aplausiem starp skaņdarbiem.

8.
Koncertzāles garderobes (ēkas 2.stāvā) un tualetes (ēkas 2., 3. un 6.stāvā) izmantoša na
apmeklētājiem ir bez maksas.
9.
Koncertzāles garderobe tiek atvērta vienu stundu pirms Pasākuma sākuma. Vasaras
sezonā, t.i. no 1.jūnija līdz 31.augustam, Koncertzāles garderobe apmeklētājiem ir pieejama,
bet garderobista pakalpojumi, tiek nodrošināti atbilstoši laika apstākļiem.
10.
SIA „Lielais Dzintars” darbinieki ir tiesīgi neielaist Koncertzālē vai Pasākuma norises
zālē/ telpā, apmeklētājus alkohola un/vai narkotisko vielu reibumā, Pasākuma raksturam
neatbilstošā apģērbā, neievērojot vispārpieņemtās uzvedības un pieklājības normas.
11.

Koncertzāles apmeklētājiem ir pienākums:
12.1. uz Pasākumu ierasties, uzrādot atbilstošu ieejas biļeti, to saglabājot līdz
Pasākuma beigām;
12.2. ievērot un aizņemt tikai biļetē norādīto sēdvietu (rindu un vietu) un pēc SIA
“Lielais Dzintars" darbinieku lūguma uzrādīt Pasākuma ieejas biļeti;
12.3. pirms ieiešanas Pasākuma norises zālē, izslēgt mobilos telefonus, atskaņotājus,
pulksteņu vai citu elektronisko ierīču skaņas signālus;
12.4. nesarunāties un netrokšņot Pasākuma laikā;
12.5. atstāt virsdrēbes Koncertzāles garderobē.

12.

Apmeklētajiem ir aizliegts:
13.1. uzvesties vai rīkoties tādā veidā, kas rada draudus Pasākuma dalībniek u,
apmeklētāju un/ vai citu personu drošībai un veselībai;
13.2. ienest ēdienus vai dzērienus, t.sk. ienest Pasākuma norises zālē Koncertzālē
un/vai ārpus tās iegādātos ēdienus un dzērienus;
13.3. lietot un izmantot fotoaparātus, kino un video kameras, kā arī skaņu ieraksta
aparatūru Koncertzālē un Pasākumā. Fotografēšana, filmēšana un audio ieraksta
veikšana ir pieļaujama tikai profesionāliem mērķiem, iepriekš saņemot SIA “Liela is
Dzintars” atļauju;
13.4. ienest Koncertzālē un Pasākuma norises zālē bīstamas vielas un priekšmetus,
kā arī lielas somas un priekšmetus.

13.
Pasākuma programmiņas – apraksti par Pasākuma skaņdarbiem, māksliniekiem, saturu
(ja tādas ir pieejamas uz konkrēto Pasākumu), iespējams iegādāties pie Koncertzāles vietu
ierādītājiem vai tirdzniecības vietā partera gaitenī (ēkas 3.stāvā) gan pirms Pasākuma, gan
starpbrīžu laikā. Samaksa par programmiņām tiek iekasēta tikai skaidrā naudā.
14.
Pasākuma māksliniekiem paredzētos ziedus un/vai dāvanas jānodod Koncertzāles
garderobistiem (ēkas 2. stāvā), uz kartiņas norādot ziedu un/vai dāvanu adresātu (Pasākuma
mākslinieku). Gadījumā, ja saskaņā ar Noteikumu 9.punktu Koncertzāles garderobē netiek
nodrošināti garderobistu pakalpojumi, Pasākuma māksliniekiem paredzētos ziedus un/vai
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dāvanas ir iespējams atstāt Koncertzāles informācijas centrā. Koncertzāles apkalpojošais
personāls nodrošinās ziedu un/vai dāvanu pasniegšanu adresātam uz skatuves.
15.
Pasākuma apmeklētājam ar kustību traucējumiem, ratiņkrēslā un viņu pavadonim,
iepriekš rezervējot, Koncertzāle iespēju robežās piedāvā īpašas vietas zāles partera daļā. Šādas
biļetes iespējams rezervēt un iegādāties tikai Koncertzāles informācijas centrā klātienē vai
rezervēt pa tālruni +371 63424555, vai e-pastu guests@lielaisdzintars.lv. Ierodoties uz
Pasākumu, lūdzam apmeklētājam vērsties Koncertzāles informācijas centrā un Koncertzāles
personāls nodrošinās apmeklētāja nokļūšanu biļetē norādītajā stāvā un sēdvietā.
16.
Pasākuma laikā var tikt veikta filmēšana un fotografēšana no SIA “Lielais Dzintars ”,
Pasākumu mākslinieku un/ vai no citu pilnvaroto personu puses. Iegādājoties biļeti uz
Pasākumu un/ vai apmeklējot Koncertzāli, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un
filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos. Visas
tiesības uz šādu materiālu un tā izmantošanu pieder SIA “Lielais Dzintars” vai attiecīgi
pilnvarotajai trešajai personai. Šādu materiālu (izņemot SIA “Lielais Dzintars” pastāvīgajā
video novērošanā fiksēto un apsardzes nofilmēto materiālu) SIA “Lielais Dzintars”, Pasākumu
mākslinieks vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā
pasaulē, jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālo s
nolūkos, piemēram, ciparu video diska (DVD) izdošanā, bez jebkādas atlīdzības vai
kompensācijām Koncertzāles apmeklētājam.
3. Biļešu iegāde uz Koncertzāles rīkotajiem Pasākumiem
17.
Biļetes uz Koncertzāles rīkotajiem Pasākumiem var iegādāties Koncertzāles
informācijas centrā Radio ielā 8, Liepājā, un/ vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Biļeš u
paradīze” turpmāk – SIA “Biļešu paradīze”, tirdzniecības vietās (saraksts ir pieejams šeit:
http://bilesuparadize.lv/lv/home/stores) un/ vai SIA “Biļešu paradīze” interneta vietnē :
www.bilesuparadize.lv.
18.
Iegādātās biļetes uz Koncertzāles Pasākumiem netiek mainītas un/vai pieņemtas
atpakaļ, izņemot mainītu un atceltu Pasākumu gadījumā.
19.
Biļetes uz Koncertzāles Pasākumiem jāiegādājas katram Pasākuma apmeklētājam,
ievērojot, ka uz Pasākumiem, kas paredzēti pieaugušo auditorijai (tajā skaitā klasiskās mūzika s
koncertiem), bērni līdz 5 (piecu) gadu vecumam netiek ielaisti. Ir pieļaujami izņēmumi, ja tiek
ievērots, ka bērna vecāki (pavadošā persona) garantē bērna klusu un mierīgu uzvedīb u
Pasākuma laikā un nekavējoties atstāj Pasākuma zāli, ja netiek ievērots šis noteikums.
20.
Vecāki (pavadošās personas) ar bērniem vecumā no 5 (pieciem) līdz 10 (desmit)
gadiem lūgti iegādāties biļetes uz Pasākumu Koncertzāles parterā un/vai cik iespējams
Pasākuma zāles izejas durvju tuvumā, lai gadījumā, ja bērnam Pasākuma laikā nepiecieša ms
atstāt Pasākuma zāli, to varētu izdarīt pēc iespējas klusāk un ātrāk, netraucējot citus Pasākuma
apmeklētājus. Šādā gadījumā ir jārēķinās, ka Pasākuma laikā līdz starpbrīdim ieeja atpakaļ
Pasākumā nebūs iespējama.
21.
Uz Koncertzāles Pasākumiem, kas paredzēti bērnu auditorijai, bez maksas ieeja uz
Pasākumu ir bērniem līdz 2 (divu) gadu vecuma (bez nodrošinātas atsevišķas sēdvietas).
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4. Atbildība
22.
Par šo Noteikumu neievērošanu, kā rezultātā SIA “Lielais Dzintars”, jebkurai trešajai
personai ir radies kaitējums, vainīgais atbild saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajie m
aktiem.
23.
Koncertzāles apmeklētājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par nodarīto materiālo
zaudējumu, ko tas nodarījis Koncertzālei (telpām, aprīkojumam, inventāram u.c.), saskaņa ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
24.
Par šo Noteikumus neievērošanu SIA „Lielais Dzintars" darbiniekiem ir tiesības
izraidīt apmeklētāju no Pasākuma, t.sk. no Koncertzāles, neatmaksājot naudu par biļeti.
25.
SIA „Lielais Dzintars" neuzņemas atbildību par Koncertzāles garderobē un citur
Koncertzālē atstātajām apmeklētāja materiālajām vērtībām.
26.
Maksa par nozaudētu Koncertzāles garderobes numuriņu ir 10 EUR (desmit euro un
00 centi).
5. Noslēguma jautājumi
27.

Noteikumus un to grozījumus apstiprina SIA “Lielais Dzintars” valde.

28.

Noteikumi stājas spēkā ar to apstiprināšanas dienu.

29.

Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Liepājas koncertzāles „Liela is
dzintars” noteikumi pasākumu apmeklētājiem, kas apstiprināti ar 2015.gada
20.novembra SIA “Lielais Dzintars” valdes lēmumu Nr.6.
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