
 

 1 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 4. septembrī                     Nr.200 

 

Par pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē 

’’Strautiņš’’ 

Pamatojoties uz 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, un Ministru kabineta 

20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 79., 80 un 81. 

punktu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Noteikt Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ’’Strautiņš’’ (turpmāk – 

ĀPII) peldbaseina apmeklējuma cenas (pielikums Nr.1) šādā apmērā: 

Nr. Baseina pakalpojums 
Ilgums 

(minūtes) 
Cena  

(EUR, neieskaitot PVN) 

1.1. ĀPII audzēknis (1 nodarbība), t.sk.: 40 2,38 * 

1.2.1. - ūdens aerobika 60 10,91 

1.2.2. - ūdens aerobikas abonements (4 reizes mēnesī) 60 32,73  

1.3.  1 bērns (ārpus nodarbībām)  60 3,63 

1.4. 1 pieaugušais  60 4,99 

1.5. ģimene (1 pieaugušais un 2 nepilngadīgi bērni)  60 9,09 

1.6. ĀBVS audzēkņi (3 stundas nedēļā, 9 mēnešus) 180 21,39 

* Ar PVN neapliek pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtos bērnu uzturēšanās un izglītības 

pakalpojumus (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta vienpadsmitā daļa). 

2. Noteikt, ka mēneša abonements peldbaseina apmeklējumam ir derīgs sešas nedēļas no tā 

iegādes brīža, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

3. Noteikt 50 % atlaidi peldbaseina apmeklējuma cenai Ādažu novada pašvaldības 

darbiniekiem vienu reizi nedēļā, 60 minūtes, ārpus darba laika.  

4. Noteikt ĀPII pulciņu nodarbību apmeklējumu cenas (pielikumi Nr.2, Nr.3 un Nr.4) šādā 

apmērā: 

Nr. Pulciņš 
Ilgums  

(minūtes) 
Cena  

(EUR, neieskaitot PVN) * 

4.1. “Mākslas skoliņa”  40 1,96 

4.2. Šovdejas 40 1,88 

4.3. Angļu valoda 40 4,67 

* Ar PVN neapliek pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtos bērnu uzturēšanās un izglītības 

pakalpojumus (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta vienpadsmitā daļa). 

5. ĀPII pulciņu nodarbību apmeklējumu cenas kārtējā mācību gadā var samazināt šādā apmērā, 

ja bērna un vismaz viena no vecākiem dzīvesvieta ir deklarēta Ādažu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ĀPII lēmumu:  
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5.1. 25 % apmērā, ja viens bērns apmeklē divus vai vairāk pulciņus;  

5.2. 35 % apmērā, ja divi bērni no vienas ģimenes apmeklē 2 vai vairāk pulciņus;  

5.3. 50 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē viens vai divi no bērniem apmeklē kādu pulciņu; 

5.4. 65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē, vismaz trīs bērni apmeklē kādu pulciņu. 

6. Lēmuma 5. punktā noteiktās atlaides nesummējas, tās stājas spēkā ĀPII lēmuma 

pieņemšanas mēnesī un ir spēkā līdz atlaides piešķiršanas nosacījumu izbeigšanas brīdim. 

7. Pulciņu nodarbību apmeklējumu cenu kārtējā gadā nepiemēro bērniem–invalīdiem, vai 

trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un ĀPII 

lēmumu. Šis noteikums stājas spējā ĀPII lēmuma pieņemšanas mēnesī un ir spēkā līdz cenas 

nepiemērošanas nosacījumu izbeigšanas brīdim. 

8. Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem, kuri nav ĀPII 

izglītojamie, no 3 gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, piemēro šajā 

lēmumā noteikto cenu un atlaides pulciņu nodarbību apmeklējumiem. 

9. Ja maksājumi par pulciņu nodarbību apmeklējumiem nav veikti vairāk kā trīs mēnešus, ĀPII 

ir tiesības atskaitīt izglītojamo no attiecīgā pulciņa. 

10. Noteikt ĀPII telpu nomas maksu (pielikums Nr.5) šādā apmērā (t.sk., nomas maksu nepilnai 

stundai aprēķināt kā par pilnu stundu): 

Nr. Nomas objekts 
Laiks 

(stundas) 

Cena 

(EUR), bez PVN 

10.1.  Aktu zāle (telpa Nr.306):   

- ar izglītību, kultūru un sportu saistītam 

mērķim; 
1 3,08/st 

- citiem pakalpojumiem.  1 9,00/st 

10.2. Multifunkcionālā zāle  
(ar 2 ģērbtuvēm un dušas telpām) 

1 16,53/st 

11. Noteikt multifunkcionālās zāles telpu izmantošanas mērķus šādā prioritārā secībā: 

11.1. ĀPII vajadzībām; 

11.2. Ādažu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām; 

11.3. ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pasākumiem, ko organizē juridiskas personas, 

saskaņā domes patstāvīgo komiteju vai domes atzinumu vai lēmumu;  

11.4. pārējie lietotāji. 

12. Sabiedriskā labuma organizācijas var bez atlīdzības lietot Multifunkcionālās zāles telpas ne 

vairāk kā 1 stundu nedēļā tikai Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

novēršanas likumā paredzētajos gadījumos.  

13. Atbildīgais par lēmuma izpildi – ĀPII  vadītājs. 

14. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – domes izpilddirektors.  

15. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2015.gada 22.septembra 

lēmums Nr.169 „Par maksas pakalpojumu noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādēs” 

un  2016.gada 27. septembra lēmums Nr.177 “Par nomas maksas noteikšanu”.   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                M.Sprindžuks 
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1.pielikums 

Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra 

lēmumam Nr.200 

 

 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins 

   

 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde ''Strautiņš'' 
 

 

Baseins 

 

 
Laika posms: ar 2018.gada septembri 

 

   

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods 

Rādītājs 

Izmaksu apjoms 

noteiktā 

laikposmā viena 

maksas 

pakalpojuma 

veida 

nodrošināšanai, 

EUR 

  Tiešās izmaksas (T izm)   

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 13 356 

1100 Medmāsa, dežurante 6 324 

1100 Baseina apkopēja 7 032 

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 3 217 

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 7 047 

2240   5 697 

2270 Izdevumi baseinu,virtuves uzturēšanai, analīzes 1 350 

2300 Materiāli 119 

2310 Biroja preces un inventārs  119 

 

Tiešās izmaksas kopā 23 739 

 

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

PII ’’Strautiņš’’ izmaksām)   

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 1 035 

1100 Iestādes vadītājs (5%) 1 035 

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 249 

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 3 600 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 25 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 995 
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2230 

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 222 

2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 2 186 

2260     Īre un noma 172 

2300 Materiāli 2 180 

2310 Biroja preces un inventārs  22 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 1 750 

2340 

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

līdz.) 12 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 396 

  Netiešās izmaksas kopā 7 065 

  Kopā tiešās un netiešās izmaksas 30 803 

  Pakalpojuma izcenojums 2,38 

Prognozētais maksimālais maksas apmeklējumu skaits (gadā): 12 960 

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

 

Baseina nodarbība bērnudārza audzēkņiem (3850 apmeklējumi gadā) 2,38 

Ūdens aerobikas nodarbība (45apmeklējumi gadā) 10,91 

Ūdens aerobikas abomoments  (99 apmeklējumi gadā) 32,73 

Baseina apmeklējums pieaugušajam (180 apmeklējumi gadā) 4,99 

Baseina apmeklējums bērnam ārpus nodarbībām (468 apmeklējumi gadā) 3,63 

Baseina apmeklējums ģimenei (1 pieaugušais + 2 bērni, 81 apmeklējums gadā) 9,09 

  Baseina īre/stundā Valdorfskolai 21,39 

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro) 18 237 

Prognozētie ieņēmumi -izdevumi -12 567 
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2.pielikums 

Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra 

lēmumam Nr.200 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins 

   

 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde ''Strautiņš'' 
 

 

Mākslas skoliņa 

 

 
Laika posms: ar 2018.gada septembri 

 

   

Izdevumu 

klasifikācijas 

kods 

Rādītājs 

Izmaksu apjoms 

noteiktā 

laikposmā viena 

maksas 

pakalpojuma 

veida 

nodrošināšanai, 

EUR 

  Tiešās izmaksas (T izm)   

1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 8 748 

1100 Pirmsskolas izglītības skolotājs 8 748 

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 2 107 

2300 Materiāli 1 831 

2310 Biroja preces un inventārs  1 186 

2370 Mācību līdzekļi un materiāli  646 

 

Tiešās izmaksas kopā 12 686 

 

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

Ādažu PII ’’Strautiņš’’izmaksām) 

 1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 178 

1100 Iestādes vadītājs (1%) 178 

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 43 

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 324 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 2 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 90 

2230 

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 20 

2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 197 
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2260     Īre un noma 15 

2300 Materiāli 196 

2310 Biroja preces un inventārs  2 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 158 

2340 

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

līdz.) 1 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 36 

  Netiešās izmaksas kopā 741 

  Kopā tiešās un netiešās izmaksas 13 427 

  Pakalpojuma izcenojums 1,96 

Prognozētais maksas apmeklējumu skaits (gadā): 6 840 

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

 

Mākslas skoliņas nodarbība (8000 apmeklējumi gadā) 1,96 

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro) 13 427 

Prognozētie ieņēmumi -izdevumi 0 
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3.pielikums 

Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra 

lēmumam Nr.200 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins 

   

 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde ''Strautiņš'' 
 

 

Šovdejas 

 

 
Laika posms: ar 2018.gada septembri 

 

   

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 864 

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 0 

2240   0 

2270 Izdevumi baseinu,virtuves uzturēšanai, analīzes 0 

2300 Materiāli 0 

2310 Biroja preces un inventārs  0 

 

Tiešās izmaksas kopā 4 452 

 

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

Ādažu PII ''Strautiņš''izmaksām) 

 1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 178 

1100 Iestādes vadītājs (1%) 178 

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 43 

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 1 359 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 0 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 341 

2230 

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 152 

2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 749 

2260     Īre un noma 118 



 

 8 

2300 Materiāli 1 479 

2310 Biroja preces un inventārs  0 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 1 199 

2340 

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

līdz.) 8 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 272 

  Netiešās izmaksas kopā 3 059 

  Kopā tiešās un netiešās izmaksas 7 511 

  Pakalpojuma izcenojums 1,88 

Prognozētais maksas apmeklējumu skaits (gadā): 4 000 

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

 

Šovdejas nodarbība (3890 apmeklējumi gadā) 1,88 

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro) 7 511 

Prognozētie ieņēmumi -izdevumi 0 
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4.pielikums 

Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra 

lēmumam Nr.200 

 

 

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins 

   

 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde ''Strautiņš'' 
 

 

Angļu valoda 

 

 
Laika posms: ar 2018.gada septembri 

 

   

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 864 

2300 Materiāli 40 

2310 Biroja preces un inventārs  40 

 

Tiešās izmaksas kopā 4 492 

 

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

Ādažu PII ''Strautiņš''izmaksām) 

 1100 Atalgojums no pašvaldības budžeta līdzekļiem 178 

1100 Iestādes vadītājs (1%) 178 

1200 Darba devēja soc.apdrošināšanas iemaksas 43 

2200 Pakalpojumi, t.sk.: 648 

2210 Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 5 

2220 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 179 

2230 

Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības 

nodrošināšanu saistītie izdevumi 40 
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2240 Remonta darbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 394 

2260     Īre un noma 31 

2300 Materiāli 392 

2310 Biroja preces un inventārs  4 

2320 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 315 

2340 

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

līdz.) 2 

2350     Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 71 

  Netiešās izmaksas kopā 1 261 

  Kopā tiešās un netiešās izmaksas 5 753 

  Pakalpojuma izcenojums 4,67 

Prognozētais maksas apmeklējumu skaits (gadā): 1 232 

Kopējās  izmaksas 1 apmeklējumam, t.sk.:   

Angļu valodas nodarbība (920 apmeklējumi gadā) 4,67 

Prognozētie ieņēmumi gadā (euro) 5 753 

Prognozētie ieņēmumi -izdevumi 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


