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Par telpu nomas maksu Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra”    
 
Ādažu novada pašvaldības dome, savā 2022. gada 14. janvāra ārkārtas domes sēdes lēmumā 
Nr.1 “Par pašvaldības iestāžu peldbaseinu darbības pagaidu pārtraukšanu”, uzdeva Siguļu 
pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūra” veikt pirmsskolas telpu nomas maksas aktualizēšanu 
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”, “b)” un “g” apakšpunktu, Ministru 
kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 „Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”, 
79., 80., 81. un 83.punktu un Finanšu komitejas 16.02.2022. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt nomas maksu Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” (turpmāk – PII 
“Piejūra”) sporta zālei (241.66 m2): 

Nomas mērķis 
Laiks 

(stundas) 
Cena 

(EUR), bez PVN 
Interešu izglītības nodarbībām un vispārējām sporta nodarbībām 
visos sporta veidos, izņemot basketbolu, futbolu un florbolu 

1  13.45 

2. Noteikt nomas maksu PII “Piejūra” mūzikas zālei (55.68 m2): 

Nomas mērķis 
Laiks 

(stundas) 
Cena 

(EUR), bez PVN 
Ar izglītību un kultūru saistītam mērķim 1 6.22 

3. Noteikt nomas maksu PII “Piejūra” logopēda kabinetam (23.54 m2): 

Nomas mērķis 
Laiks 

(stundas) 
Cena 

(EUR), bez PVN 
Ar valodas (runas un rakstu) attīstības veicināšanu bērniem 
vecumā līdz 8 gadiem saistītam mērķim 

1 1.59 

4. Noteikt PII “Piejūra” piegulošās ēkas “Ligzda” (76 m2) nomas maksu: 

Nomas mērķis 
Laiks 

(stundas) 
Cena 

(EUR), bez PVN 
Ar izglītību, kultūru un mākslu saistītam mērķim 1 5.09 

5. Nomas maksa stājas spēkā ar 2022. gada 1. martu un piemēro pakalpojuma sniegšanas 
brīdī spēkā esošo PVN likmi. 

6. Nepilnas stundas telpu nomas maksu aprēķina no nomas maksas par 1 stundu, 
proporcionāli faktiskajam izmantošanas laikam.  



7. Noteikt lēmumā noteikto telpu nomas prioritāti - ar izglītību, kultūru un sportu saistītiem 
pasākumiem. 

8. Ar lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Carnikavas novada domes 2016.gada 
14.septembra noteikumu Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas novada pašvaldības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu” XII.1 nodaļa. 

9. Lēmuma izpildes kontroli veikt PII “Piejūra” vadītājam. 
 

 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                        M.Sprindžuks 
 


