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Nr.298

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 200 “Par
pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē
“Strautiņš””
Ņemot vērā, ka ir nepieciešams precizēt nosacījumus attiecībā uz atvieglojumu piemērošanu,
ievērojot pašvaldībai pieejamus valsts un vienotās pašvaldības sistēmas reģistros esošus datus, kā
arī precizēt atlaižu saņemšanas priekšnoteikumus, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās daļas 4. punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta
a) un g) apakšpunktu, 18.12.2018. Finanšu komitejas atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 200 “Par pakalpojumu cenas un
nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē ’’Strautiņš” (turpmāk – Lēmums)
veikt šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Lēmuma 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Noteikt Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes ’’Strautiņš’’ (turpmāk
– ĀPII) peldbaseina apmeklējuma cenas (pielikums Nr.1) šādā apmērā:
Ilgums
Cena
(minūtes) (EUR, neieskaitot PVN)
1.1.
Ūdens aerobika
60
10,91
1.2.
Ūdens aerobikas abonements (4 reizes mēnesī)
60
32,73
1.3.
1 bērns (ārpus nodarbībām)
60
3,63
1.4.
60
1 pieaugušais
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).
Nr.

Baseina pakalpojums

1.2. Izteikt Lēmuma 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Noteikt, ka
4.1. ĀPII pulciņu nodarbību apmeklējumu cenas (pielikumi Nr.2, Nr.3 un Nr.4) ir
šādā apmērā:
Nr.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Pulciņš
Mākslas skoliņa (kods VIIS AK030100)
Šovdejas (kods VIIS AK020200)
Angļu valoda (kods VIIS AC000103)
Peldētapmācības pulciņš ĀPII audzēknim,

Ilgums
(minūtes)
40
40
40
40

Cena
(EUR, neieskaitot PVN) *
1,96
1,88
4,67
2,38

1

1 nodarbība ( kods VIIS AS022700)
* Ar PVN neapliek pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtos bērnu uzturēšanās un izglītības
pakalpojumus (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta vienpadsmitā daļa).

4.2.

ja audzēknis un vismaz viens no tā vecākiem ir deklarēts Ādažu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, ĀPII vadītājs pieņem lēmumu par
atlaides piemērošanu samaksai par pulciņu attiecīgajā mācību gadā par katru
pulciņu:
4.2.1. 25 % apmērā, ja audzēknis apmeklē divus vai vairāk pulciņus;
4.2.2. 35 % apmērā, ja ģimenē kopā dzīvo divi bērni un abi apmeklē kādu
no pulciņiem;
4.2.3. 50 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāk bērni
un viens vai divi no tiem apmeklē kādu no pulciņiem;
4.2.4. 65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāk bērni
un trīs vai vairāk no tiem apmeklē kādu no pulciņiem;

4.3.

lēmuma 4.2.1. un 4.2.2. apakšpunktā noteiktās atlaides piešķir ar to
kalendāro mēnesi, kurā ir iestājušies atlaižu saņemšanas priekšnoteikumi un
pamatojoties uz pašvaldībai pieejamiem datiem valsts un pašvaldības datu
reģistros;

4.4.

lēmuma 4.2.3. un 4.2.4. apakšpunktā noteiktās atlaides stājas spēkā ar to
mēnesi, kurā vecāki ir iesnieguši iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv.
Iesniegums jāiesniedz par katru mācību gadu;

4.5.

atlaides piešķir par laika periodu, kamēr pastāv to piešķiršanas
priekšnosacījumi un tās nesummējas;

4.6.

no pulciņu maksājuma 100% apmērā atbrīvo bāreņus, bērnus ar invaliditāti
un audzēkņus, kuru ģimenei piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas
statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā
dzīvesvieta ir Ādažu novada pašvaldības teritorija. Atbrīvojums stājās spēkā
mēnesī, kurā vecāki iesniedz iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv;

4.7.

grāmatvedība informē vecākus ar e-pasta starpniecību par lēmumiem par
audzēkņiem piemērotajām atlaidēm un atbrīvojumiem, kā arī par to
pārtraukšanu. Minētie lēmumi vecākiem ir pieejami portālā
www.epakalpojumi.lv;

4.8.

grāmatvedība, izmantojot pašvaldībai pieejamus valsts un pašvaldības datu
reģistrus, pārbauda personas datus, kas nepieciešami šī lēmuma izpildes
nodrošināšanai.”

1.3. Svītrot Lēmuma 5., 6. un 7.punktu.
2. Šī lēmuma 1. punkts piemērojams ar 2018.gada 4.septembri.
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