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APSTIPRINĀTI ar 

Pārgaujas novada domes 23.09.2010. 
 lēmumu (protokols Nr.14,§ 4) 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.37 
„Pārgaujas  novada pašvaldības  Tautas namu telpu un estrādes nomas maksas 

noteikšanu” 
 

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta 
 b) apakšpunktu un  likuma „Par valsts un pašvaldību  

finanšu līdzekļu  un mantasizšķērdēšanas novēršanu”  
2.panta pirmo daļu un 5.pantu 

 
1.Noteikumi attiecināmi uz Pārgaujas  novada pašvaldības tautas namiem, estrādēm un  

paredz kārtību, kādā tiek iznomātas  neapdzīvojamas telpas vienreizējiem pasākumiem, tālāk 
tekstā „Telpas”’. 

2.Telpu nomnieki var būt fiziskas un juridiskas personas. 
3. Personām, kuras vēlas nomāt pašvaldības tautas namu Telpas iesniedz iesniegumu 

novada pašvaldībā. 
4.Telpu lietošanas pamats ir nomas līgums. 
5. Maksa par Telpu nomu tiek noteikta saskaņā ar pielikumu Nr. 1. 
6.Nomniekam jālieto iznomātā telpa mērķiem, kādiem tā iznomāta, ievērojot citu fizisko 

un juridisko personu tiesības. 
7.Šie noteikumi neattiecas uz Pārgaujas  novada pašvaldības  finansētām iestādēm. 
8. Atvieglojumi un atlaides: 
8.1. Pārgaujas  novada pašvaldības teritorijā reģistrētajām nevalstiskajām 

organizācijām, kurām nav noteikts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, nedzīvojamo telpu 
nomas maksai atlaide ir 90% apmērā no aprēķinātās nomas maksas, kas ir pamatota ar 
materiālo un nemateriālo ieguldījumu pašvaldības iedzīvotāju labā, un kas ir noteikta 
savstarpēji noslēgtajā nomas līgumā. 

8.2. Pārgaujas  novada pašvaldības teritorijā reģistrētām nevalstiskajām organizācijām, 
kurām ir noteikts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, nedzīvojamo telpu noma noteikta 
bez maksas. 

9. Papildus šajos noteikumos noteiktajām nomas maksām nomnieks maksā pievienotās 
vērtības nodokli. 
 

 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                             Imants KALNIŅŠ 

 

 



   Pielikums Nr.1 
saistošajiem noteikumiem Nr. 37 

 
Nomas maksa Pārgaujas novada pašvaldības tautas namos 

 
N.p.k. Pakalpojums Izcenojums bez PVN 

1. Lielās zāles noma Stalbes, Rozulas, Straupes 
tautas namos 

Ls 20.00 +1.00 Ls/st 

2. Mazās zāles noma Stalbes, Straupes tautas namos Ls 10 + 1.00 Ls/st. 

3. Lielās zāles noma Raiskuma tautas namā Ls 30.00  + 10.00 Ls/st. 

4. Estrādes noma  10,00 Ls /st 

 

 

 
 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                                                                             Imants KALNIŅŠ 


