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L Ē M U M S  

Valmierā 
 
2022.gada 24.augustā Nr.521 
 (protokols Nr.16, 33.§) 

 
Par maksas pakalpojumu cenrāžu 
apstiprināšanu Valmieras novada 
pašvaldības kultūras centros 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 
kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas 
kārtība”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 25.11.2021. sēdes lēmumu Nr.510 (protokols Nr.16, 
25.§), Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komiteju 18.08.2022. atzinumiem, 

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 16 (Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, 
Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis Olmanis, Jānis 
Skrastiņš, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, 
Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. apstiprināt Valmieras novada pašvaldības kultūras centru maksas pakalpojumus saskaņā ar 

maksas cenrāžiem (lēmuma pielikumi, turpmāk - Cenrādis); 
2. noteikt, ka no maksas par Cenrāžos noteiktajiem pakalpojumiem ir atbrīvotas šādas 

pakalpojumu ņēmēju grupas: 
2.1. Pašvaldība un tās dibinātās iestādes, organizējot nekomerciālus pasākumus; 
2.2. Pašvaldības iestāžu amatiermākslas kolektīvi, organizējot nodarbības un nekomerciālus 

pasākumus, un interešu kolektīvi, organizējot bezmaksas nodarbības; 
2.3. biedrības, nodibinājumi, komercstruktūras, organizējot nekomerciālus kultūras 

pasākumus, ja pasākuma rīkošanu atbalsta Pašvaldība; 
3. noteikt, ka maksai par Cenrāžos noteiktajiem telpu nomas pakalpojumiem tiek piemērota 70% 

atlaide bērnu un jauniešu maksas grupu nodarbību organizēšanai; 
4. noteikt, ka ieejas maksa (vienas biļetes cena) Pašvaldības kultūras centru organizētajiem 

pasākumiem ir no 1 euro līdz 50 euro. Ieejas maksu pasākumiem nosaka Pašvaldības kultūras 
centra vadītājs ar rīkojumu; 

5. noteikt, ka dalības maksa Pašvaldības kultūras centru organizētos pasākumos ir no 1 euro līdz 
50 euro. Dalības maksu pasākumiem nosaka Pašvaldības kultūras centra vadītājs ar rīkojumu; 

6. atzīt par spēku zaudējušu: 
6.1. Beverīnas novada pašvaldības domes 27.10.2017. sēdes lēmumu Nr.142 (protokols 

Nr.15, 2.§) “Par Kauguru pagasta “Kultūras nams” un Trikātas pagasta “Kultūras nams” 
telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu”; 

6.2. Beverīnas novada pašvaldības domes 31.08.2017. sēdes lēmumu Nr.118 (protokols 
Nr.11, 7.§) “Par Brenguļu pagasta “Avotkalni” un Trikātas pagasta saieta nama “DEPO” 
telpu nomas maksas izcenojuma apstiprināšanu”;  

6.3. Burtnieku novada pašvaldības domes 22.01.2014. lēmumu Nr.41 (protokols Nr.2, 21.) 
“Par telpu nomas izcenojumu Burtnieku novada Vecates pagasta kultūras centrā”; 



6.4. Burtnieku novada pašvaldības domes 22.01.2014. lēmumu Nr.38 (protokols Nr.2, 18.) 
“Par telpu nomas izcenojumiem Burtnieku novada pašvaldības kultūras iestādēs”; 

6.5. Burtnieku novada pašvaldības domes 16.11.2016. lēmumu Nr.321 (protokols Nr.15, 19.) 
“Par Matīšu pagasta kultūras nama telpu nomas maksas noteikšanu”; 

6.6. Burtnieku novada pašvaldības domes 28.06.2017. lēmumu Nr.152 (protokols Nr.12(2), 
14.) “Par Ēveles pagasta kultūras centra Ēveles tautas nama nedzīvojamo telpu nomas 
maksas noteikšanu”; 

6.7. Burtnieku novada pašvaldības domes 19.06.2019. lēmumu Nr.182 (protokols Nr.10, 3.) 
“Par Matīšu Tautas nama nedzīvojamo telpu izmantošanas maksas noteikšanu”; 

6.8. Kocēnu novada domes 28.09.2017. lēmumu Nr.267 (protokols Nr.14, 35.§) “Par mūzikas 
instrumenta – koncertflīģeļa nomas maksas noteikšanu”; 

6.9. Kocēnu novada domes 28.08.2020. lēmumu Nr.259 (protokols Nr.14, 30.§) “Par Kocēnu 
novada domes kultūras namu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”; 

6.10. Mazsalacas novada pašvaldības domes 17.02.2016. lēmumu Nr.4.9 (17.02.2016. sēdes 
protokols Nr.4., 9) “Par pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu”; 

6.11. Mazsalacas novada pašvaldības domes 20.07.2016. lēmumu Nr.13.24 (20.07.2016. 
sēdes protokols Nr.13., 24) “Par pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu”; 

6.12. Mazsalacas novada pašvaldības domes 17.04.2019. lēmumu Nr.4.19 (17.04.2019. sēdes 
protokols Nr.4.,19) “Par Ramatas pagasta Kultūras centra telpu nomas maksas cenrāža 
apstiprināšanu”; 

6.13. Naukšēnu novada domes 20.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.14.,1.§) “Par maksas 
pakalpojumu apstiprināšanu Naukšēnu novada pašvaldībā un tās struktūrvienībās”; 

6.14. Rūjienas novada pašvaldības domes 10.10.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.13.,10.§) 
“Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas kultūras 
namā, Tautskolā, Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā un Sporta hallē”; 

6.15. Rūjienas novada pašvaldības domes 22.10.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.9., 6.§) 
“Par Rūjienas novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem Rūjienas novada 
Tautskolā”; 

6.16. Strenču novada pašvaldības 21.09.2011. lēmumu (protokols 13, 5.§) “Par Strenču novada 
pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”; 

6.17. Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.07.2020. lēmumu Nr.241 (protokols Nr.16, 6.§) 
“Par iestādes “Valmieras Kultūras centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”; 

7. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.augustā. 
 

Pielikumā: 1. Burtnieku kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lappuses; 
2. Dikļu kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lappuses; 
3. Mazsalacas kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis 1 lappuses; 
4. Rūjienas kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis 1 lappuses; 
5. Strenču kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis 1 lappuses; 
6. Trikātas kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis 1 lappuses; 
7. Valmieras kultūras centra maksas pakalpojumu cenrādis 1 lappuses. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


