
 

Informācija par Ādažu novada domes iznomātajām un nomai pieejamām telpām 

Ādažu Kultūras centrā 

(Publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumiem Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”) 

 

Aktualizēts:28.11.2019. 

 

Ziņas par 
nomas 
telpām 

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena 

Kora klase 

Adrese: 
Gaujas iela 
33A, Ādaži  

Pārzinis: 
Ādažu 
Kultūras centrs 

Pieejama nomai 

pl. 9.00 – 12.00 

 

Pieejama nomai 

pl. 14.00 – 15.00 

Iznomāta  

pl. 16.00 – 18.30 

Žanete Jansone 

Mērķis: bērnu 
mūzikas studijas 

nodarbību 
organizēšana 

Termiņš: 01.09.2019.-
12.06.2020. 

Pieejama nomai 

pl. 9.00 – 12.00 

 

Pieejama nomai 

pl. 14.00 – 15.00 

Iznomāta  

pl. 16.00 – 18.30 

Žanete Jansone 

Mērķis: bērnu 
mūzikas studijas 

nodarbību 
organizēšana 

Termiņš: 01.09.2019.– 
12.06.2020. 

Neiznomā 

 
 
 
 
 
 

Neiznomā 

 
 
 
 
 
 

Neiznomā 

Deju zāle 

Adrese: 
Gaujas iela 
33A, Ādaži  

Pārzinis: 
Ādažu 
Kultūras centrs 

 

 

 

 

Neiznomā 

Pieejama nomai 

pl. 9.00 – 13.00 

 

 

 

 

 

Neiznomā 

Pieejama nomai 

pl. 9.00 – 13.00 

 

 
 
 
 
 

Neiznomā 

 
 
 
 
 

Neiznomā 

Pieejama nomai 

pl. 14.00 – 16.00 

Iznomāta  

pl. 11.30 – 12.30 

Diāna Gžibovska 

Mērķis: ZUMBAS 
FITNESS nodarbību 

organizēšana 

Termiņš: 15.09.2019 – 
24.05.2020. 

Skatītāju zāle 

Adrese: 
Gaujas iela 
33A, Ādaži  

Pārzinis: 
Ādažu 
Kultūras centrs 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Ceriņu zāle 

Adrese: 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 



Gaujas iela 
33A, Ādaži  

Pārzinis: 
Ādažu 
Kultūras centrs 

KC pa tālr. 26101894 vai 
e-pastā 

signijaroze@adazikultura.l
v 

KC pa tālr. 26101894 vai 
e-pastā 

signijaroze@adazikultura.l
v 

KC pa tālr. 26101894 vai 
e-pastā 

signijaroze@adazikultura.l
v 

KC pa tālr. 26101894 vai 
e-pastā 

signijaroze@adazikultura.l
v 

KC pa tālr. 26101894 vai 
e-pastā 

signijaroze@adazikultura.l
v 

KC pa tālr. 26101894 vai 
e-pastā 

signijaroze@adazikultura.l
v 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Izstāžu zāle 

Adrese: 
Gaujas iela 
33A, Ādaži  

Pārzinis: 
Ādažu 
Kultūras centrs 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Vēstures un 
mākslas 
galerija 

Adrese: 
Gaujas iela 
33A, Ādaži  

Pārzinis: 
Ādažu 
Kultūras centrs 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Skatītāju zāle 

Adrese: 
Gaujas iela 
33A, Ādaži  

Pārzinis: 
Ādažu 
Kultūras centrs 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Telpu noma vienas reizes 
pasākumiem, sazinoties ar 
KC pa tālr. 26101894 vai 

e-pastā 
signijaroze@adazikultura.l

v 

Piezīmes:  

1. Ja persona vēlās nomāt kādu no telpām šajā tabulā neaizņemtos laikos, tai vispirms ir jāsazinās ar telpas pārzini un jāpārliecinās par nomas 
iespējamību. Pozitīva risinājuma gadījumā, pārzinis domes mājaslapā izsludinās pretendentu pieteikšanos, un personai būs jāiesniedz 
sludinājumā pieprasītā informācija. Pārzinis izvērtēs visus saņemtos pieteikumus un domes noteiktā kārtībā izvēlēsies nomnieku. Personas 
iepriekšējā saziņa ar pārvaldnieku negarantē nomas līguma noslēgšanu. 

2. Nosakot telpu nomas uzvarētāju, priekšroka tiks dota pretendentam, kas atbildīs šādiem kritērijiem: 
1) telpu lietošanas veida atbilstība nomas mērķim; 
2) nomātajā telpā pakalpojumu saņems bērni; 
3) nomātajā telpā pakalpojumu saņems pensionāri; 
4) nomas pakalpojuma saņēmēju paredzamais skaits. 

3. Gadījumā, ja tiks saņemti vairāki pieteikumi par vienādu nomas laiku konkrētai telpai, jaunu pieteikšanos neizsludina un pārzinis rindas kārtībā 
piedāvā pretendentiem citu pieejamo nomas laiku. 


