
APSTIPRINĀTS 
ar 2020. gada 7. janvāra 

LĀB valdes sēdes lēmumu 
Protokola Nr. 2020/01 

CENRĀDIS telpu nomai īslaicīgiem pasākumiem 
Skolas ielā 3, Rīgā 

Zāle 
Cena, t.sk., 
 PVN 21% 

Cenā ietilpst 

1. stāva zāle 
Zāles ietilpība un iespējamais 
izkārtojums: 

• Teātra -krēsli ar atlokāmo galdiņu 
(45 sēdvietas) 

• Teātra – parastie krēsli (līdz 60 
sēdvietām) 

• Iespējams ievietot arī galdus 
(atkarīgs no cilvēku skaita) 

• Bankets (līdz 70 cilvēkiem) 

Darba dienās, darba laikā* 
20 EUR/stundā 
150 EUR/dienā (8h) 
Brīvdienās*** 
Pirmā stunda 60 EUR 
Katra nākamā stunda 35 EUR 
240 EUR/dienā (8h) 

• Dators + bezvadu 
projektors 

• Bezvadu internets  

Zāle ar ‘’apaļo galdu’’ 
Zāles ietilpība: 
20 sēdvietas 

Darba dienās, darba laikā* 
25 EUR/stundā 
180 EUR/dienā (8 h) 
Brīvdienās*** 
Pirmā stunda 65 EUR 
Katra nākamā stunda 40 EUR 
270 EUR/dienā (8 h) 

• Dators + bezvadu 
projektors 

• Bezvadu internets  

3. stāva zāle 

• Teātra - krēsli ar atlokāmo galdiņu 
(45 sēdvietas) 

• Teātra – parastie krēsli (līdz 50 
sēdvietām) 

• Iespējams ievietot galdus (atkarīgs 
no cilvēku skaita) 

• Bankets (līdz 60 cilvēkiem) 

Darba dienās, darba laikā* 
10 EUR /stundā 
70 EUR/dienā  
Brīvdienās*** 
Pirmā stunda 50 EUR 
Katra nākamā stunda 25 EUR 
150 EUR dienā (8 h) 

•  Kamīna zāle 
(kafijas pauzei/ 
ēdināšanai) 

4. stāva zāle 
Piemērota tikai deju nodarbībām  
(1 spoguļu siena). 

Darba dienās** 
5 EUR/stundā  
Brīvdienās*** 
Pirmā stunda 50 EUR 
Katra nākamā stunda 7 EUR 
90 EUR/dienā (8 h) 

 

0. stāvs - fotostudija 
37 m2 telpa piemērota fotostudijai 

10 EUR/stundā*  

 

Telpās, kur aparatūra nav iekļauta cenā, to ir iespējams iznomāt. (15,00 EUR/ dienā). 
Tāfeles noma 5,00 EUR. 
 

* cena darbadienās līdz plkst. 18.00 
** cena darbadienās līdz plkst. 20.00 
*** cena brīvdienās līdz plkst. 18.00 
 

Par telpu nomu lūgums sazināties ar Teiksmu Pavasaru, mob. tālr. 27816296.  

Kafijas pauzes 

Kafija, tēja, ūdens 1,00 EUR no cilvēka** 

Uzkodas (cepumi) kafijas pauzē 2,00 EUR no cilvēka** 

Uzkodām (kanape) kafijas pauzē 5,00–6,00 EUR no cilvēka** 


