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Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Nākotnes ielā 1 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās 
daļas 4., 5. un 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta “a”, “b” un “g” apakšpunktu, 
Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr. 97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas 
noteikumi” 79., 80., 81. un 83. punktu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt nomas maksu Carnikavas pamatskolas (turpmāk – CPS) Virtuvei ar 
palīgtelpām, 147,16 m2 (aprēķins 1. pielikumā): 

Nomas mērķis Laiks 
Cena 

(EUR), bez PVN 

Skolas izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai mēnesis  740.00 

2. Noteikt nomas maksu CPS Aktu zālei ar galerijām, 632,65 m2: 

Nomas mērķis 
Laiks 

(stundas) 
Cena 

(EUR), bez PVN 

Ar izglītību, kultūru un mākslu saistītam mērķim, interešu 
izglītības nodarbībām 

1  60.00 

3. Noteikt nomas maksu CPS Sporta zālei ar palīgtelpām, 801,48 m2 (aprēķins 2. 
pielikumā):  

Nomas mērķis 
Laiks 

(stundas) 
Cena 

(EUR), bez PVN 

Ar izglītību, kultūru un mākslu saistītam mērķim, interešu 
izglītības nodarbībām un vispārējām sporta nodarbībām visos 
sporta veidos 

1  60.00 

4. Noteikt nomas maksu CPS Trenažieru zālei ar ģērbtuvi, 66,20 m2 (aprēķins 3. 
pielikumā): 

Nomas mērķis 
Laiks 

(stundas) 
Cena 

(EUR), bez PVN 

Interešu izglītības nodarbībām un vispārējām sporta nodarbībām  1  10.00 

5. Noteikt nomas maksu katrai CPS Klases telpai, 49,12 m2 - 106,18 m2: 

Nomas mērķis 
Laiks 

(stundas) 
Cena 

(EUR), bez PVN 

Ar izglītību, kultūru un mākslu saistītam mērķim, interešu 
izglītības nodarbībām 

1  10.00 



6. Nomas maksu nepilnai stundai aprēķināt proporcionāli no nomas maksas par 1 stundu 
faktiskajam izmantošanas laikam. 

7. Virtuves un palīgtelpu nomas maksa nav jāmaksā par mēnešiem, kuros netiek nodrošināti 
izglītojamo ēdināšanas pakalpojumi. 

8. CPS Virtuves un palīgtelpu nomniekam papildus telpas nomas maksai ir jāmaksā arī 
komunālie maksājumi, tostarp maksājumus par ūdeni un kanalizāciju, patērēto elektrību 
un apkuri saskaņā ar skaitītāja rādījumiem un proporcionāli par patērēto ventilācijas 
apjomu. 

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

10. Noteikt telpu nomas prioritāti - ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem pasākumiem. 

11. Ja lēmumā minētās CPS telpas iznomā sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, 
sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai, kā arī biedrībām un 
nodibinājumiem, kuru darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai vai tās daļai, it 
sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, pilsoniskas 
sabiedrības attīstību, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu un slimību 
profilaksi, sporta atbalstīšanu, vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofu 
gadījumos un ārkārtas situācijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 
personu grupu sociālās labklājības celšanai, nomas maksai var piemērot atlaidi līdz 75 %, 
pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas atzinumu. 

12. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. jūnijā. 

13. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Carnikavas pamatskolas direktors. 

14. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – pašvaldības izpilddirektors.  

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks  
 


