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NOLIKUMS
Par diskotēku un deju vakaru organizācijas un to norisi Vangažu kultūras namā
Inčukalnā
2014.gada 20.augustā

(protokols Nr. 15.- 24.§.)
Izdots saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmā daļas
un Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka jauniešu diskotēku un deju vakaru organizācijas un norises kārtību
un noteikumus.
2. Jauniešu diskotēkas ir kultūras un izklaides pasākumi cilvēkiem no 16 gadiem,
nodrošinot bērnu tiesību aizsardzību, kas norisinās speciāli šim nolūkam paredzētā vietā.
3. Deju vakari ir vakara laikā notiekošas tematiskas, spēļu u.c. programmas ar deju
pauzēm iedzīvotājiem no 18 gadu vecuma.
4. Diskotēku vai deju vakaru rīkošanai ir jāveicina apmeklētāju sabiedriskās aktivitātes,
tikumiskā un kultūras līmeņa paaugstināšanu, jāieaudzina mākslinieciskā gaume, jāattīsta deju
un mūzikas kultūra, jāveido garīgās un estētiskās prasības, jāpiedāvā saturīgu atpūtu,
izmantojot pasaules mūzikas kultūras labākos paraugus.
II. Jauniešu diskotēku un deju vakaru organizācijas un norises kārtība
5.
Juridiskās un fiziskās personas, kas organizē diskotēku vai deju vakaru,
nodrošina:
5.1.
ieeju tikai ar VID reģistrētām biļetēm;
5.2.
sabiedrisko kārtību pasākuma norises laikā.
6.
Lai nodrošinātu kārtību, pasākuma organizēšana jāsaskaņo ar Kultūras nama
vadību un pašvaldības policiju 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
7.
Diskotēkas un deju vakari notiek:
7.1.
Jauniešu diskotēkas: brīvdienās – no plkst. 18.00 līdz plkst. 22.00;
7.2.
Diskotēkas un deju vakari: svētku dienās (Ziemassvētki, Jaungads, Jāņi) – no
plkst. 23.00. līdz plkst. 04.00.
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8.
Diskotēku rīkošana laikā no plkst.22.00. līdz plkst. 06.00. atļauta tikai telpās,
nodrošinot bērnu tiesību aizsardzību.
9.
Diskotēkas ārpus telpām rīko līdz plkst. 23.00.
10.
Ieejas biļešu cenas un ieņēmumu izlietošanas kārtību nosaka Inčukalna novada
domes normatīvie akti.
11.
Diskotēku vai deju vakaru organizētājs (juridiska vai fiziska persona) un
Kultūras nama direktors slēdz līgumu, kurā tiek atrunāti jautājumi, kas saistīti ar pasākuma
organizēšanu:
11.1. pasākuma norises plāns;
11.2. dīdžeja licence (tās nosaukums);
11.3. atbildīgās personas par pasākuma rīkošanu un kārtības nodrošināšanu
pasākuma laikā;
11.4. biļešu cenas un to pārdošanas kārtība;
11.5. maksa par telpu nomu – saskaņā ar Inčukalna novada domes apstiprināto
nomas maksu par Vangažu kultūras nama iznomāšanu;
11.6. maksa par pakalpojumiem (apkopēja, garderobiste, kontrolieris, gaismas
tehniķis u.c. ) – saskaņā ar Inčukalna novada domes apstiprinātajām un noteiktajām likmēm;
11.7. nolikuma 11.5. un 11.6.apakšpunktā minētās maksas apmaksas kārtība;
11.8. norāde uz atbilstību autortiesību likuma normu prasībām.
12.
Diskotēku vai deju vakaru organizētājam (juridiska vai fiziska persona) ir
aizliegts:
12.1. izmantot programmas, kas propagandē vardarbību, cietsirdību, pornogrāfiju,
narkomāniju;
12.2. izmantot pirotehnikas līdzekļus bez iepriekšējas vietas un laika saskaņošanas ar
atbildīgajām institūcijām.
13.
Diskotēku vai deju vakaru organizētājam (juridiska vai fiziska persona) ir
jānodrošina, ka:
13.1. pasākuma norises vietā netiek lietoti alkoholiskie dzērieni, t.sk. alus, toksiskās
un narkotiskās vielas, un neatrodas jaunieši reibuma stāvoklī;
13.2. smēķēšana notiek tikai šim nolūkam speciāli paredzētās vietās;
13.3. tiek ievēroti Vangažu kultūras nama iekšējās kārtības noteikumi, kas ir līguma,
par pasākuma organizēšanu, neatņemama sastāvdaļa.
14.
Organizējot diskotēkas un deju vakarus, papildus var tikt rīkotas dažādas
akcijas, piesaistot šim mērķim citu iestāžu radošos kolektīvus, kuru darbu apmaksā saskaņā ar
līguma noteikumiem.
15.
Atbildīgajai personai par pasākuma rīkošanu ir tiesības atcelt diskotēkas vai
deju vakara norisi, ja uz pasākumu ieradušies mazāk par 20 cilvēkiem, kā arī pārtraukt to uz
laiku līdz kārtības ieviešanai norises vietā vai pilnībā gadījumos, ja radušās konflikta
situācijas, kuras traucē pasākuma norisi. Pasākuma atcelšana pasākuma organizētāju
neatbrīvo no līgumā noteiktās telpu nomas un maksas pakalpojumu samaksas.
16.
Diskotēku vai deju vakaru organizētāji (juridiska vai fiziska persona) ir
atbildīgi par Kultūras nama īpašuma bojāšanu.
17.
Diskotēkas vai deju vakara apmeklētāju pienākums ir saglabāt ieejas biļetes
biļetēm un vienreizējas lietošanas aproces līdz pasākuma beigām.
III. Nolikuma spēkā stāšanās kārtība
7. Nolikums stājas spēkā 2014.gada 1septembrī

Domes priekšsēdētājs

A.Nalivaiko
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