
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2020.gada 22.septembrī        Nr.203 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr.198  “Par nomas maksas 

noteikšanu telpām Ādažu vidusskolā” 

 

Ādažu novada dome ar 2018. gada 4.septembra lēmumu Nr. 198 “Par nomas maksas noteikšanu 

telpām Ādažu vidusskolā” (turpmāk – Lēmums) noteica telpu nomas maksu Ādažu vidusskolā 

(ĀVS), Gaujas iela 30, Ādaži, t.sk., ja telpas iznomā publiskai personai, tās iestādei vai 

kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai vai privāto tiesību subjektam, atbilstoši nomas 

maksas noteikšanas metodikai. 

Interešu izglītības programmas ĀVS īsteno gan ĀVS, gan arī citas juridiskas personas, un 

programmas apgūst tikai ĀVS skolēni, kuri piedalīsies Skolēnu dziesmu un deju svētkos. Lai 

atbalstītu interešu izglītības programmu kolektīvu darbību, sagatavojot tos dalībai Skolēnu dziesmu 

svētkos, kā arī saglabātu un nodotu nemateriālo kultūras mantojumu, nepieciešams piemērot 

samazinātu telpu nomas maksu personām, kas īsteno minētās programmas. 

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. un 81.punktu, 

Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2018. gada 4. septembra lēmumā Nr. 198 “Par nomas maksas 

noteikšanu telpām Ādažu vidusskolā”, un izteikt tā 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Noteikt šādu nomas maksu telpām Ādažu vidusskolā, Gaujas iela 30, Ādažos, ja telpas iznomā 

publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai vai privāto 

tiesību subjektam, atbilstoši nomas maksas noteikšanas metodikai (pielikumā): 

Nr. Nomas objekts 
Laiks 

(stundas) 

Cena 

(EUR), bez PVN 

1.1.  Zaļā zāle (telpa Nr.306):   

skolēnu kolektīviem, kuri piedalās Dziesmu un deju svētkos 1 0.30 

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim 1 9.50 

citiem pakalpojumiem  1 28.50 

1.2. Baltā zāle (telpa Nr.228):  

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim 1 1.90 

citiem pakalpojumiem 1 5.70 

1.3. Klašu telpa:  

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim 1 1.40 

citiem pakalpojumiem 1 4.20 

1.7 Gaiteņu telpa:  

ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim 1 2.50 

citiem pakalpojumiem 1 7.50 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  


