
 
 
 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     
2022. gada 23. februārī                   Nr. 54 
 
Par nomas maksas noteikšanu Ādažu novada kultūras centra telpu nomu un pakalpojumu 

maksām 
 
Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15. panta pirmās daļas 5. 
punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta “a” un “g” apakšpunktu, „Pievienotās vērtības nodokļa 
likuma” 52. pantu, Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumiem Nr. 515 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma 
tipveida nosacījumiem”, kā arī domes Finanšu komitejas 16.02.2022. atzinumu, Ādažu novada 
pašvaldība 

NOLEMJ: 

1. Noteikt šādu maksu par Ādažu novada kultūras centra telpu nomu juridiskām un fiziskām 
personām: 

Nr. 
p.k. 

Telpas nosaukums/ (sēdvietu skaits) Tehniskais nodrošinājums 
Maksa EUR  

bez PVN 

1.1. 
SKATĪTĀJU ZĀLE (400) 
Palīgtelpas Nr. 109, 111, 113, 115 
ietilpst sastāvā 

+ skaņu pastiprinošu iekārtu, gaismu sistēmu 
pamatkomplekts un apkalpošana 

95 EUR / h 

1.2. CERIŅU ZĀLE (100) 
+ skaņu pastiprinošu iekārtu komplekts, gaismu 
sistēmu pamatkomplekts un apkalpošana 

45 EUR / h 

1.3. Tehniskie pakalpojumi 
skaņas pastiprinošu iekārtu/ inventāra / 
aparatūras utt. apkalpošana  

15 EUR / h 

1.4. Izstāžu zāle   22 EUR / h 

1.5. Vēstures un mākslas galerija  25 EUR / h 

1.6. 
Nodarbību telpas: 
deju zāle Nr.224 un palīgtelpas 
Nr.219, 221 

 25 EUR / h 

1.7. 
Nodarbību telpa:  
kora klase Nr.124 

 15 EUR / h 

2. Noteikt šādu nomas maksu par kultūras pasākumiem Ādažu novada kultūras centrā 
(koncertiem, teātra izrādēm, u.c.), ja tiek tirgotas nomnieka ieejas biļetes: 

Nr. p.k. Telpas nosaukums/ (sēdvietu skaits) Procenti no ieņēmumiem 

2.1. Skatītāju zāle (400) 15%-20% no pasākuma  ieņēmumiem 
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2.2. Ceriņu zāle (100) 15%-20% no pasākuma ieņēmumiem 

3. Noteikt šādu maksu par Carnikavas kultūras nama “Ozolaine” telpu nomu juridiskām un 
fiziskām personām: 

Nr. p.k. Telpas nosaukums Maksa EUR bez PVN 

3.1. Lielā zāle 16,00 EUR / h 

3.2. Mazā zāle 7,00 EUR / h 
 

4. Noteikt šādu maksu par Carnikavas novadpētniecības centra telpu nomu juridiskām un 
fiziskām personām: 

Nr. p.k. Telpas nosaukums Maksa EUR. bez PVN 

4.1. Saimes telpa 25,00 EUR / h 

5. Noteikt šādu maksu par muzejpedagoģisko programmu Carnikavas novadpētniecības centrā: 

Nr. p.k. Pakalpojums Maksa EUR bez PVN 

5.1. Muzejpedagoģiskā programma 30,00 / h 

6. Papildu nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos 
noteiktajā apmērā.    

7. Ja Ādažu novada kultūras centra un tā struktūrvienību telpas iznomā sociālās aizsardzības, 
kultūras, izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, kā arī 
biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai tās daļai, 
it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas 
sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību 
profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu gadījumos un 
ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās 
labklājības celšanai, nomas maksai var piemērot atlaidi līdz 75 %, pamatojoties uz Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālās komitejas atzinumu. 

8. Ādažu novada kultūras centra un tā struktūrvienību telpu bezatlīdzības lietošana iespējama 
tikai Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā 
paredzētajos gadījumos.   

9. Maksa par Ādažu novada kultūras centra un tā struktūrvienību telpu nomu neattiecas uz Ādažu 
novada pašvaldības amatiermākslas kolektīviem un pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām.  

10. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1. martu. 

11. Ar šī lēmuma spākā stāšanās brīdi, spēku zaudē: 

11.1. Ādažu novada domes 2016. gada 27.septemba lēmums Nr. 192 “Par maksas noteikšanu 
kultūras pasākumu nodrošināšanā Ādažu Kultūras centrā”; 

11.2. Ādažu novada domes 2018. gada 4. septembra lēmums Nr. 202 “Par pakalpojumu cenu 
un telpu nomas maksu noteikšanu Ādažu Kultūras centrā”; 

11.3. Carnikavas novada domes 2016. gada 14. septembra noteikumu Nr. INA/2016/24 
“Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu 
nomu” VI. un VI.1 sadaļas. 
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12. Ādažu novada kultūras centrs atbild par lēmuma izpildi.  

13. Pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai nodrošināt lēmuma izpilde kontroli.. 
 

 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks  
 


