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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 22. septembrī                     Nr.169 

 

Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādēs  

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2014.gada 23. septembra noteikumiem Nr. 9 „Maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārība” 

noteiktajiem un veiktajiem aprēķiniem, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. 

punktu, 15.panta pirmās daļas 4 un 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 

apakšpunktu, Izglītības likuma 59. panta ceturtās daļas 2.punktu, 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 to, 

ka jautājums tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 09.09.2015. un 

Finanšu komitejā 16.09.2015., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes  

peldbaseina apmeklējuma maksu šādā apmērā (skat. pielikumu Nr.1 „Maksas pakalpojuma 

izcenojuma aprēķins Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes  peldbaseina apmeklējumu 

maksai” un pielikumu Nr.2 „Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādes  peldbaseina apmeklējumu maksai”): 

N.p.k. Baseina pakalpojums Ilgums 

(minūtes) 

Cena (EUR),  neieskaitot PVN 

 Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde ( Ādažu PII) 

1.1. Ādažu PII audzēknis (1 nodarbība) 40 2.25* 

1.2. Ūdens aerobika 60 9.92 

1.3. Ūdens aerobikas abonements (4 reizes 

mēnesī) 

60 29.75  

1.4. Baseina apmeklējums 1 pieaugušais  60 4.54 

1.5.  Baseina apmeklējums 1 bērns ārpus 

nodarbībām  

60 3.30 

1.6. Baseina apmeklējums ģimenei (1 

pieaugušais un 2 nepilngadīgi bērni)  

 

60 8.26 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde ( Kadagas PII) 

1.7. Kadagas PII audzēknis (1 nodarbība) 40 2.25* 

1.8. Baseina apmeklējums 1 pieaugušais  60 3.30 

1.9.  Baseina apmeklējums 1 bērns ārpus 

nodarbībām  

60 2.48 

1.10. Baseina apmeklējums ģimenei (1 

pieaugušais un 2 nepilngadīgi bērni)  

 

60 7.02 
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2. Noteikt, ka mēneša abonements ir derīgs sešas nedēļas no tā iegādes brīža un tas ir derīgs, 

tikai uzrādot kopā ar personas apliecinošu dokumentu. 

3. Noteikt 50% atlaidi apmērā Ādažu novada pašvaldības darbiniekiem baseina izmantošanai 

vienu reizi nedēļā, 60 minūtes, ārpus darba laika.  

4.   Noteikt maksu par pulciņu nodarbībām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē  (skat. pielikumu 

pielikumu Nr.3 „Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes sniegto pakalpojumu maksai (mākslas skoliņa)”, pielikumu Nr.4 „Maksas 

pakalpojuma izcenojuma aprēķins Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes sniegto 

pakalpojumu maksai (šovdejas)”, pielikumu Nr.5 „Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes sniegto pakalpojumu maksai (angļu valoda): 

N.p.k.  Pulciņš (1 nodarbība) Ilgums (minūtes) Cena (EUR), neieskaitot PVN* 

4.1. Šovdejas  40 0.88 

4.2. Angļu valoda  40 1.25 

4.3. Mākslas skoliņa 40 1.00 

* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta vienpadsmito daļu ar PVN 

neapliek pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtos bērnu uzturēšanās un pirmsskolas izglītības 

pakalpojumus. 

5. Maksa par pakalpojumiem, pamatojoties uz vecāka iesniegumu pamata attiecīgajā mācību gadā 

tiek samazināta Ādažu bērniem, kuri paši un vismaz viens no vecākiem ir deklarēti Ādažu 

novada pašvaldībā gadījumos, ja:  

 5.1.  viens audzēknis apmeklē divus vai vairāk pulciņus 25% apmērā;  

 5.2. 2 audzēkņi no vienas ģimenes apmeklē 2 vai vairāk pulciņus 35% apmērā;  

      5.3. ja ģimenē, kurā dzīvo 3 un vairāk bērni (daudzbērnu ģimene) un 1 vai 2 no viņiem 

apmeklē kādu pulciņu 50% apmērā;  

 5.4. ja ģimenē, kurā dzīvo 3 un vairāk bērni (daudzbērnu ģimene) un 3 no viņiem apmeklē 

kādu pulciņu 65% apmērā.   

6. Lēmuma 5. punktā noteiktās atlaides nesummējas.  

7. No pulciņu maksas 100% apmērā, pamatojoties uz iestādes lēmuma pamata tiek atbrīvoti 

audzēkņi, kuri ir bērni – invalīdi, vai kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās 

ģimenes statuss, iesniedzot atbilstošus dokumentus iestādes vadītājam.  

8.   5. un 7. punktā noteiktās atlaides stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši iesniegumu 

iestādes vadītājam un apliecinošus dokumentus par 7. punktā norādītajiem apstākļiem uz 

kuru pamata var saņemt atlaides. Pieteikums atlaižu saņemšanai ir jāiesniedz katru mācību 

gadu. 7. punktā noteiktā atlaide tiek piešķirta par laika periodu, kamēr pastāv 7. punktā 

noteiktās atlaides piešķiršanas priekšnosacījumi.        

9. Ja pulciņus apmeklē Ādažu novada pašvaldībā deklarēti bērni vecumā no 3 gadiem līdz 

pamatizglītības ieguves uzsākšanai, kuri nav Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, 

maksa pakalpojumu cenas par pulciņiem un atlaides tiek piemērotas saskaņā ar šo lēmumu.   

10. Ja maksājumi par pulciņiem nav veikti vairāk nekā trīs mēnešus, iestādei ir tiesības atskaitīt 

audzēkni no attiecīgā pulciņa.    

11. Noteikt Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes telpu nomas maksu (skat. 

pielikumu Nr.6 „Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā 

publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai (Ādažu 
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PII)”, pielikumu Nr.7 „Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā 

publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai (aktu zāle 

Kadagas PII)”: 

N.p.k. Nomas priekšmets Laiks 

(stunda/st)  

Cena 

 (EUR),  

neieskaitot 

PVN 

                                                              Ādažu PII  

 

11.1.  

aktu zāles noma  ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem 

pakalpojumiem  

1   3.00/st 

11.2. aktu zāles noma citiem pakalpojumiem   1 9.00/st 

                                                              Kadagas PII 

11.3. aktu zāles noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem 

pakalpojumiem  

1  5.50/st 

11.4. sporta zāles noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem 

pakalpojumiem 

1 3.00/st 

11.5. rotaļu istabas noma ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem 

pakalpojumiem 

1  2.95/st 

11.6. aktu zāles noma citiem pakalpojumiem 1 16.50/st 

11.7. sporta zāles noma citiem pakalpojumiem 1 9.00/st 

11.8. rotaļu istabas noma citiem pakalpojumiem 1 8.85/st 

 

12. Ja nomnieks nomā telpu nepilnu stundu, nomas maksa tiek aprēķināta kā par pilnu stundu. 

13. Lēmumā minētajām cenām tiek piemērota pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošā PVN  

likme. 

14. Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības iestāžu telpu bezatlīdzības lietošana iespējama tikai 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā paredzētajos 

gadījumos.    

15.  Atbildīgais par lēmuma izpildi - pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji. 

16. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.  

17. Lēmums stājās spēkā ar 2015.gada 1.oktobri, izņemot lēmuma 4.- 9. punkti, kuri stājās 

spēkā ar 2016.gada 1.janvāri. 

18. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē: 

18.1. Ādažu novada domes 2000.gada 14.novembra lēmums Nr. 50 „Par maksas 

noteikšanu par mākslas pulciņu nodarbībām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē”; 

18.2. Ādažu novada domes 2002.gada 17.decembra lēmums Nr. 12§ 6 „Par maksas 

noteikšanu par angļu valodas nodarbībām un deju pulciņu nodarbībām Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādē”; 

18.3. Ādažu novada domes 2009.gada 22.septembra lēmums Nr.227 „Par maksas 

noteikšanu Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības iestāžu baseinu 

pakalpojumiem”; 

18.4. Ādažu novada domes 2010.gada 26.oktobra lēmums Nr.175 „Par baseina 

izmantošanas maksas noteikšanu Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādēs”;  
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18.5. Ādažu novada domes 2011.gada 25.janvāra lēmums Nr.12 „Par maksas noteikšanu 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāžu baseinu pakalpojumiem”; 

18.6. Ādažu novada domes 2009.gada 22. septembra lēmuma Nr. 233 „Par pašvaldības 

telpu nomas maksas noteikšanu”  2. un 3. punkts. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                M.Sprindžuks 
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1.pielikums 

Ādažu novada domes 2015.gada 22.septembra 

lēmumam Nr.169 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes  

peldbaseina apmeklējumu maksai 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods

Rādītājs

Izmaksu apjoms 

noteiktā laikposmā 

viena maksas 

pakalpojuma veida 

nodrošināšanai, 

EUR

Tiešās izmaksas (T izm)

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 11 868

1100 Baseina aerobikas treneris 1 584

1100 Baseina treneris 3 588

1100 Baseina administratore 6 024

1100 Baseina apkopēja 672

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 2 800

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 3 401

2240 1 613

2270 Izdevumi baseinu,virtuves uzturēšanai, analīzes 1 788

Tiešās izmaksas kopā 18 069

Netiešās izmaksas (Nizm ) (4% (200 kvm) izdevumi no Ādažu PII 

izmaksām)

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 207

1100 Iestādes vadītājs (1%) 207

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 49

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 3 563

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 17

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 1 213

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 219

2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 1 985

2260     Īre un noma 128

2300 Materiāli 2 448

2310 Biroja preces un inventārs 9

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2 284

2340

Zāles, ķimikālijas labor. preces un to uzturēšana (t.sk.dezinfekcijas 

līdz.) 8

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 147

Netiešās izmaksas kopā 6 266

Kopā tiešās un netiešās izmaksas 24 335

Pakalpojuma izcenojums 5,05

4 818

2,25

9,92

29,75

4,54

3,30

8,26

15 085

Baseina apmeklējums bērnam ārpus nodarbībām (468 apmeklējumi gadā)

Baseina nodarbība bērnudārza audzēkņiem (3850 apmeklējumi gadā)

Baseina apmeklējums pieaugušajam (180 apmeklējumi gadā)

Baseina apmeklējums ģimenei (1 pieaugušais + 2 bērni, 81 apmeklējums gadā)

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro)

Prognozētais maksas apmeklējumu skaits (gadā):

Kopējās  izmaksas 1 apmeklējumam (gadā), t.sk.:

Ūdens aerobikas nodarbība (45 apmeklējumi gadā)

Ūdens aerobikas abomoments  (99 apmeklējumi gadā)
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2.pielikums 

Ādažu novada domes 2015.gada 22.septembra 

lēmumam Nr.169 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes  

peldbaseina apmeklējumu maksai 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods

Rādītājs

Izmaksu apjoms 

noteiktā laikposmā 

viena maksas 

pakalpojuma veida 

nodrošināšanai, 

EUR

Tiešās izmaksas (T izm)

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 4 368

1100 Baseina treneris 2 392

1100 Baseina ārsta palīgs 1 256

1100 Baseina apkopēja 720

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 1 030

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 2 359

2240     Remontdarbi un telpu uzturēšana 381

2270 Izdevumi baseinu,virtuves uzturēšanai, analīzes 1 979

2300 Materiāli 140

2310 Biroja preces un inventārs 140

Tiešās izmaksas kopā 7 898

Netiešās izmaksas (Nizm ) (6% (177 kvm) izdevumi no PII 

Mežavēji izmaksām)

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2 070

1100 Iestādes vadītājs (10%) 2 070

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 488

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 3 780

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 193

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 1 410

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 236

2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 1 942

2300 Materiāli 2 543

2310 Biroja preces un inventārs 49

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 2 246

2340

Zāles, ķimikālijas labor. preces un to uzturēšana (t.sk.dezinfekcijas 

līdz.) 9

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 239

Netiešās izmaksas kopā 8 881

Kopā tiešās un netiešās izmaksas 16 779

Pakalpojuma izcenojums 8,16

2 056

2,25

3,30

2,48

7,02

4 720

Prognozētais maksas apmeklējumu skaits (gadā):

Kopējās  izmaksas 1 apmeklējumam (gadā), t.sk.:

Baseina apmeklējums ārpus nodarbībām pieaugušajam (10 apmeklējumi gadā) /bez 

PVN/

Baseina apmeklējums ārpus nodarbībām bērnam (10 apmeklējumi gadā) /bez PVN/

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro)

Baseina nodarbība bērnudārza audzēkņiem (2026 apmeklējumi gadā) /netiek aplikts ar 

PVN/

Baseina apmeklējums ģimenei ārpus nodarbībām (1 pieaugušais + 2 bērni, 10 

apmeklējums gadā) /bez PVN/
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3.pielikums 

Ādažu novada domes 2015.gada 22.septembra 

lēmumam Nr.169 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes sniegto 

pakalpojumu maksai (mākslas skoliņa) 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods

Rādītājs

Izmaksu apjoms 

noteiktā 

laikposmā viena 

maksas 

pakalpojuma 

veida 

nodrošināšanai, 

EUR

Tiešās izmaksas (T izm)

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 10 764

1100 Pirmsskolas izglītības skolotājs 7 176

1101 Pirmsskolas izglītības skolotājs 3 588

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 2 539

2300 Materiāli 707

2310 Biroja preces un inventārs 105

2370 Mācību līdzekļi un materiāli 601

Tiešās izmaksas kopā 14 010

Netiešās izmaksas (Nizm ) (2,86% (137 kvm) izdevumi no Ādažu PII 

izmaksām)

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 207

1100 Iestādes vadītājs (1%) 207

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 49

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 321

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 109

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 20

2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 179

2260     Īre un noma 12

2300 Materiāli 220

2310 Biroja preces un inventārs 1

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 206

2340

Zāles, ķimikālijas labor. preces un to uzturēšana (t.sk.dezinfekcijas 

līdz.) 1

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 13

Netiešās izmaksas kopā 797

Kopā tiešās un netiešās izmaksas 14 807

Pakalpojuma izcenojums 7,59

1 950

1,00

-1 800

-1 008

-720

-144

10 728

Prognozētais maksas apmeklējumu skaits (gadā):

Kopējās  izmaksas 1 apmeklējumam (gadā), t.sk.:

Mākslas skoliņas nodarbība (200 bērni x 8 reizes x 9 mēneši = 14 400 apmeklējumi gadā)

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro)

Atlaide 25% (50% no apmeklējumiem)

Atlaide 35% (20% apmeklējumiem)

Atlaide 50% (10% apmeklējumiem)

Atlaide 100% (1% apmeklējumiem)
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4.pielikums 

Ādažu novada domes 2015.gada 22.septembra 

lēmumam Nr.169 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes sniegto 

pakalpojumu maksai (šovdejas) 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods

Rādītājs

Izmaksu apjoms 

noteiktā laikposmā 

viena maksas 

pakalpojuma veida 

nodrošināšanai, 

EUR

Tiešās izmaksas (T izm)

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 3 588

1100 Pirmsskolas izglītības skolotājs 3 588

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 846

Tiešās izmaksas kopā 4 434

Netiešās izmaksas (Nizm ) (2,86% (137 kvm) izdevumi no Ādažu 

PII izmaksām)

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 207

1100 Iestādes vadītājs (1%) 207

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 49

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 2 440

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 12

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 831

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 150

2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 1 360

2260     Īre un noma 88

2300 Materiāli 1 677

2310 Biroja preces un inventārs 6

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 1 565

2340

Zāles, ķimikālijas labor. preces un to uzturēšana (t.sk.dezinfekcijas 

līdz.) 5

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 100

Netiešās izmaksas kopā 4 373

Kopā tiešās un netiešās izmaksas 8 807

Pakalpojuma izcenojums 6,93

1 270

0,88

-1 030

-577

-412

-82

6 136Prognozētie ieņēmumi gadā (euro)

Prognozētais maksas apmeklējumu skaits (gadā):

Kopējās  izmaksas 1 apmeklējumam (gadā), t.sk.:

Šovdejas nodarbība (130 bērni x 8 reizes x 9 mēneši = 9360 apmeklējumi gadā)

Atlaide 25% (50% no apmeklējumiem)

Atlaide 35% (20% apmeklējumiem)

Atlaide 50% (10% apmeklējumiem)

Atlaide 100% (1% apmeklējumiem)
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5.pielikums 

Ādažu novada domes 2015.gada 22.septembra 

lēmumam Nr.169 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes sniegto 

pakalpojumu maksai (angļu valoda) 

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods

Rādītājs

Izmaksu apjoms 

noteiktā laikposmā 

viena maksas 

pakalpojuma veida 

nodrošināšanai, 

EUR

Tiešās izmaksas (T izm)

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 3 588

1100 Pirmsskolas izglītības skolotājs 3 588

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 846

2300 Materiāli 40

2310 Biroja preces un inventārs 40

Tiešās izmaksas kopā 4 474

Netiešās izmaksas (Nizm ) (2,86% (137 kvm) izdevumi no Ādažu 

PII izmaksām)

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 207

1100 Iestādes vadītājs (1%) 207

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 49

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 2 440

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 12

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 831

2230

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 150

2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 1 360

2260     Īre un noma 88

2300 Materiāli 1 677

2310 Biroja preces un inventārs 6

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 1 565

2340

Zāles, ķimikālijas labor. preces un to uzturēšana (t.sk.dezinfekcijas 

līdz.) 5

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 100

Netiešās izmaksas kopā 4 373

Kopā tiešās un netiešās izmaksas 8 847

Pakalpojuma izcenojums 9,62

920

1,25

-1 069

-599

-428

-86

6 368

Prognozētais maksas apmeklējumu skaits (gadā):

Kopējās  izmaksas 1 apmeklējumam (gadā), t.sk.:

Angļu valodas nodarbība  (95 bērni x 8 reizes x 9 mēneši = 6840 apmeklējumi gadā)

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro)

Atlaide 25% (50% no apmeklējumiem)

Atlaide 35% (20% apmeklējumiem)

Atlaide 50% (10% apmeklējumiem)

Atlaide 100% (1% apmeklējumiem)
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6.pielikums 

Ādažu novada domes 2015.gada 22.septembra 

lēmumam Nr.169 

Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas 

funkcijas veikšanai (Ādažu PII) 
Aktu zāle Ādažu PII

Mēnesī Nedēļā Stundā (Ned. 40h)

350                   NM = (Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl Cena par kvm (bez PVN): 2,58         349,59             87,40       2,18         

mēnesī par visu (bez PVN) 12 Cena par kvm (ar PVN): 3,12         423,00             105,75    2,64         

4 784               NĪpl tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts;

3% 136                   IZNpl iznomājamā platība (kvadrātmetri).

7                       Nizm netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina skat 35.rinda);

113 946               Tizm tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts. Aprēķina saskaņā

57. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C, kur

Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā;

99 930             A attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes

vienības vai tās daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā;

7 445               Baps attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānotā atlīdzība, ņemot vērā

iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā objekta uzturēšanā gadā

2 921               P to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus izmanto vai plānots izmantot

nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sanitārajā uzkopšanā;

Ņemam 1% no remontu izmaksām, jo ēkai amortizācija 100 gadi404                   N izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 %

no attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā;

173                   Apdr attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā;

3 073               Zn zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes vienības;

-                   Nod attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds ir jāmaksā;

C pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas.

7,12                      Nizm

Nizm = Adm x k/Kpl, kur

Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā

34 052             Adm

1                       k

4 784               Kpl to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā

, kur

Netiešās izmaksas ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem – nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksas. Netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā 

aprēķina, izmantojot šādu formulu:

iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču 

izdevumi, atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa 

gadā un citi plānotie izdevumi, kas nav iekļauti tā nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nomas objekts;

 koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas izdevumiem ir plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina, 

nekustamo īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā) izdalot ar visos iznomātāja darbības virzienos iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību 

(gadā);
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7.pielikums 

Ādažu novada domes 2015.gada 22.septembra 

lēmumam Nr.169 

Nomas maksas noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas 

funkcijas veikšanai (Kadagas PII) 
Aktu zāle (Kadagas PII)

Mēnesī Nedēļā Stundā (Ned. 40h)

877                   NM = (Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl Cena par kvm (bez PVN): 3,62         876,95             219,24    5,48         

mēnesī par visu (bez PVN) 12 Cena par kvm (ar PVN): 4,38         1 061,11          265,28    6,63         

2 846               NĪpl tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts;

9% 242                   IZNpl iznomājamā platība (kvadrātmetri).

14                     Nizm netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina skat 35.rinda);

84 537                  Tizm tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts. Aprēķina saskaņā

57. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C, kur

Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā;

76 380             A attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes

vienības vai tās daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā;

7 445               Baps attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānotā atlīdzība, ņemot vērā

iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā objekta uzturēšanā gadā

374                   P to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus izmanto vai plānots izmantot

nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sanitārajā uzkopšanā;

Ņemam 1% no remontu izmaksām, jo ēkai amortizācija 100 gadi208                   N izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 %

no attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā;

130                   Apdr attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā;

-                   Zn zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes vienības;

-                   Nod attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds ir jāmaksā;

C pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas.

13,78                    Nizm

Nizm = Adm x k/Kpl, kur

Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā

39 218             Adm

1                       k

2 846               Kpl to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā

, kur

Netiešās izmaksas ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem – nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksas. Netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā 

aprēķina, izmantojot šādu formulu:

iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču 

izdevumi, atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa 

gadā un citi plānotie izdevumi, kas nav iekļauti tā nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nomas objekts;

 koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas izdevumiem ir plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina, 

nekustamo īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā) izdalot ar visos iznomātāja darbības virzienos iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību 

(gadā);
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Sporta zāle (Kadagas PII)

Mēnesī Nedēļā Stundā (Ned. 40h)

304                   NM = (Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl Cena par kvm (bez PVN): 3,62         304,40             76,10       1,90         

mēnesī par visu (bez PVN) 12 Cena par kvm (ar PVN): 4,38         368,32             92,08       2,30         

2 846               NĪpl tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts;

3% 84                     IZNpl iznomājamā platība (kvadrātmetri).

14                     Nizm netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina skat 35.rinda);

84 537                  Tizm tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts. Aprēķina saskaņā

57. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C, kur

Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā;

76 380             A attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes

vienības vai tās daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā;

7 445               Baps attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānotā atlīdzība, ņemot vērā

iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā objekta uzturēšanā gadā

374                   P to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus izmanto vai plānots izmantot

nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sanitārajā uzkopšanā;

Ņemam 1% no remontu izmaksām, jo ēkai amortizācija 100 gadi208                   N izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 %

no attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā;

130                   Apdr attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā;

-                   Zn zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes vienības;

-                   Nod attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds ir jāmaksā;

C pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas.

13,78                    Nizm

Nizm = Adm x k/Kpl, kur

Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā

39 218             Adm

1                       k

2 846               Kpl to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā

, kur

Netiešās izmaksas ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem – nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksas. Netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā 

aprēķina, izmantojot šādu formulu:

iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču 

izdevumi, atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa 

gadā un citi plānotie izdevumi, kas nav iekļauti tā nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nomas objekts;

 koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas izdevumiem ir plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina, 

nekustamo īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā) izdalot ar visos iznomātāja darbības virzienos iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību 

(gadā);
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Rotaļu istaba (Kadagas PII)

Mēnesī Nedēļā Stundā (Ned. 40h)

156                   NM = (Tizm/NĪpl + Nizm) x IZNpl Cena par kvm (bez PVN): 3,62         155,82             38,96       0,97         

mēnesī par visu (bez PVN) 12 Cena par kvm (ar PVN): 4,38         188,54             47,14       1,18         Faktiskā nomas cena/stundā (ar PVN)

3,57         Šobrīd spēkā esošā cena (ar PVN)

2 846               NĪpl tā nekustamā īpašuma kopējā iznomājamā platība, kurā atrodas nomas objekts;

2% 43                     IZNpl iznomājamā platība (kvadrātmetri).

14                     Nizm netiešās izmaksas gadā uz kvadrātmetru (aprēķina skat 35.rinda);

84 537                  Tizm tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas nomas objekts. Aprēķina saskaņā

57. Tā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā, kurā atrodas iznomājamais objekts, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tizm = A + Baps + P + N + Apdr + Zn + Nod + C, kur

Tizm – attiecīgā nekustamā īpašuma tiešās izmaksas gadā;

76 380             A attiecīgā nekustamā īpašuma uzturēšanas (apsaimniekošana, inženierkomunikāciju apkope, iekšējā uzkopšana un tā nekustamā īpašuma uzturēšanai nepieciešamās zemes

vienības vai tās daļas sanitārā uzkopšana, kurā atrodas nomas objekts) plānotās izmaksas, kā arī plānotās materiālu un ātri nolietojamā inventāra izmaksas gadā;

7 445               Baps attiecīgā nekustamā īpašuma sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānotā atlīdzība, ņemot vērā

iesaistīto darbinieku skaitu un viņu darba laiku iznomājamā objekta uzturēšanā gadā

374                   P to pamatlīdzekļu plānotās uzturēšanas izmaksas, tai skaitā nolietojuma summa gadā, kurus izmanto vai plānots izmantot

nekustamā īpašuma un tam piegulošās teritorijas sanitārajā uzkopšanā;

208                   N izdevumi plānotajiem kārtējiem vai kapitālajiem remontiem, kas nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai un nav iekļauti komponentē "A". Tie nedrīkst pārsniegt 2,5 %

no attiecīgā nekustamā īpašuma ēkas atjaunošanas vērtības gadā;

130                   Apdr attiecīgā nekustamā īpašuma apdrošināšanas izdevumi gadā;

-                   Zn zemes vienības nomas maksa gadā, ja iznomājamais objekts atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes vienības;

-                   Nod attiecīgā nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodoklis gadā, ja iznomātājam tāds ir jāmaksā;

C pēc pušu vienošanās papildus var iekļaut citas izmaksas.

13,78                    Nizm

Nizm = Adm x k/Kpl, kur

Nizm – netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā

39 218             Adm

1                       k

2 846               Kpl to nekustamo īpašumu kopējā platība, kas ir iznomātāja pārvaldīšanā

, kur

Netiešās izmaksas ir daļa no iznomātāja kopējiem administrācijas izdevumiem – nekustamā īpašuma pārvaldīšanas izmaksas. Netiešās izmaksas uz vienu kvadrātmetru gadā 

aprēķina, izmantojot šādu formulu:

iznomātāja administrācijas kopējie plānotie izdevumi gadā vispārējās darbības nodrošināšanai, tai skaitā telpu uzturēšana, nomas izmaksas, kancelejas preču 

izdevumi, atlīdzība administratīvajiem darbiniekiem (izņemot sētnieku, apkopēju un cita tieši iesaistītā personāla plānoto atlīdzību), pamatlīdzekļu nolietojuma summa 

gadā un citi plānotie izdevumi, kas nav iekļauti tā nekustamā īpašuma tiešo izmaksu (Tizm) aprēķinā, kurā atrodas nomas objekts;

 koeficients (īpatsvars), kas raksturo, kādu daļu no kopējiem administrācijas izdevumiem ir plānots attiecināt uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu. To aprēķina, 

nekustamo īpašumu pārvaldīšanā iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību (gadā) izdalot ar visos iznomātāja darbības virzienos iesaistīto darbinieku plānoto atlīdzību 

(gadā);

 


