
 

 

 

 

                                                                                                               

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2020.gada 25.augustā                      Nr.178 

 

Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā  

 

Ādažu novada dome savā 2019. gada 29. janvāra lēmumā Nr.20 “Par telpu nomas maksu 

Ādažu vidusskolas sākumskolā” uzdeva Ādažu vidusskolai veikt sākumskolas telpu nomas 

maksas aktualizēšanu līdz š.g. augustam saskaņā ar Ministru kabineta 20.02.2018. 

noteikumiem Nr.97 „Publikas personas mantas iznomāšanas noteikumi”.  

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, kā arī ņemot vērā sākumskolas telpu nomas maksas elementu 

faktiskās izmaksas 2019./2020. mācību gadā un Finanšu komitejas 18.08.2020. atzinumu, 

Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkas sporta zālei (923,3 m2, ar 4 

ģērbtuvēm un dušas/tualetes telpām (katra ģērbtuve ar dušas/tualetes telpu 27 m2)): 

Nomas priekšmets 
Laiks 

(stundas) 

Cena 

(EUR), bez PVN 

Vispārējām sporta nodarbībām 1  14.88 

Biedrībām un nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese 

reģistrēta Ādažu novadā un kas organizē treniņu 

nodarbības bērniem līdz 19 gadu vecumam visos 

sporta veidos, izņemot futbolu un florbolu 

1 8.27 

Sacensībām bērniem līdz 19 gadu vecumam (sacensību 

organizators nav Ādažu novada dome) 1 10.74 

Komercdarbībai 1 19.01 

2. Noteikt nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkas  aulai  (243 m2): 

Nomas priekšmets 
Laiks 

(stundas) 

Cena 

(EUR), bez PVN 

Ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim 1 4.96 

Citiem pakalpojumiem 1  6.61 

3. Noteikt nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkas vienas mācību telpai (67 

m2): 

Nomas priekšmets 
Laiks 

(stundas) 

Cena 

(EUR), bez PVN 

Ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim 1 3.31 

Citiem pakalpojumiem  4.96 

4. Nomas maksa stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri. 



5. Nomas maksas cenai piemēro pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esoša PVN likmi. 

6. Nepilnas stundas nomai aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai. 

7. Noteikt telpu nomas prioritātes: 

7.1. Ādažu vidusskolas  vajadzībām; 

7.2. Ādažu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām; 

7.3. ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pasākumiem, ko organizē ar domes 

patstāvīgo komiteju vai ar domes lēmumu noteiktas juridiskas personas; 

7.4. citiem lietotājiem. 

8. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Ādažu vidusskolas direktora vietnieks administratīvajā 

un izglītības jomā. 

9. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                     M.Sprindžuks 
 


