
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 15.oktobrī                          Nr.193 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.20 “Par telpu nomas 

maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā” 

Ādažu novada dome 2019.gada 29.janvārī pieņēma lēmumu Nr.20 “Par telpu nomas maksu 

Ādažu vidusskolas sākumskolā” (turpmāk – Lēmums).  

Ar 2019.gada 24.septembra lēmumu Nr.185 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 

29.01.2019. lēmumā Nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”” dome 

noteica samazinātu nomas maksu brīvdienās Ādažu vidusskolas sākumskolas telpām.  

Ņemot vērā augstu interesi par Ādažu vidusskolas sākumskolas telpu nomu no personu puses, 

kas nav reģistrētas Ādažu novadā, ir nepieciešams veikt grozījumus Lēmumā, nosakot 

ierobežotu pretendentu loku samazinātai telpu nomas maksai, tādējādi nodrošinot atbalstu 

biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese ir reģistrēta Ādažu novadā. 

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, Ministru 

kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 

79., 80., 81. un 83.punktu,  Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

Izteikt Lēmuma nolemjošas daļas 3.punktu šādā jaunā redakcijā: 

“3.  Noteikt Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkas sporta zāles nomas maksu iznomāšanai 

publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai 

vai privāto tiesību subjektam: 

Nomas priekšmets 
Laiks 

(stundas) 

Cena 

(EUR), bez PVN 

Sporta zāle - 923,3 m2 ar 4 ģērbtuvēm un 

dušas/tualetes telpām (katra ģērbtuve ar 

dušas/tualetes telpu 27 m2) visiem sporta veidiem, 

izņemot futbolu un florbolu: 

- darba dienās 

- brīvdienās 
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24.80* 

8,27 

 

- biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā 

adrese ir reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē 

treniņu nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam 

visos sporta veidos, IZŅEMOT futbolu un florbolu  

1 10.90 

- sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (ja 

sacensību organizators nav Ādažu novada dome) 
1 13.64 

- komercdarbībai 1 32.23 



* atlaide 20 % apmērā biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese reģistrēta  

Ādažu novadā, treniņu nodarbībām visos sporta veidos, IZŅEMOT futbolu un florbolu. 
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Domes priekšsēdētāja vietnieks          P.Balzāns 


