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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 
2022. gada 23. februārī                     Nr. 56 
 
Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mežavēji” 
 
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. punktu, kā arī Finanšu komitejas 16.02.2022. atzinumu, Ādažu novada 
pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” (turpmāk – KPII) 
peldbaseina apmeklējuma šādu cenu: 

Nr. Baseina pakalpojums 
Ilgums 

(minūtes) 
Cena 

(EUR, neieskaitot PVN) 
1.1. Peldētapmācības pulciņš KPII audzēknim, 1 

nodarbība (kods VIIS AS022700)  
40 5.00 * 

1.2. 1 pieaugušais  60 6.00 
1.3.  1 bērns (ārpus nodarbībām)  60 5.50 
1.4. Ģimene  

(1 pieaugušais un 2 nepilngadīgi bērni)  
60 12.00 

* Ar PVN neapliek pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtos bērnu uzturēšanās un izglītības pakalpojumus  

2. Pilnvarot KPII vadītāju pieņemt lēmumu par atlaides piemērošanu samaksai par katru 
pulciņu attiecīgajā mācību gadā, ja audzēknis un vismaz viens no tā vecākiem ir deklarēts 
Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā:  

2.1. 35 % apmērā ar to kalendāra mēnesi, kurā iestājušies atlaižu saņemšanas 
priekšnoteikumi un pamatojoties uz pašvaldībai pieejamiem datiem valsts un 
pašvaldības datu reģistros, ja ģimenē kopā dzīvo divi bērni un abi apmeklē pulciņu;  

2.2. 50 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un viens vai 
divi no tiem apmeklē pulciņu (atlaide stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesniedz 
iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv. Iesniegums jāiesniedz par katru mācību 
gadu); 

2.3. 65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un trīs vai 
vairāk no tiem apmeklē pulciņu (atlaide stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki 
iesniedz iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv. Iesniegums jāiesniedz par katru 
mācību gadu). 
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3. Ādažu novada pašvaldības darbiniekiem piemērot 50 % atlaidi peldbaseina apmeklējuma 
cenai vienu reizi nedēļā, 60 minūtes, ārpus darba laika. 

4. Atlaides piešķirt, kamēr pastāv to piešķiršanas priekšnosacījumi un tās nesummējas. 

5. No pulciņu maksājuma atbrīvot bāreņus, bērnus ar invaliditāti un audzēkņus, kuru 
ģimenei piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, ja audzēkņa un viena no 
vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada pašvaldības teritorija. 
Atbrīvojums stājās spēkā mēnesī, kurā vecāki iesniedz iesniegumu portālā 
www.epakalpojumi.lv. 

6. Pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai informēt vecākus e-pastā par 
lēmumiem par piemērotajām atlaidēm un atbrīvojumiem, kā arī par to pārtraukšanu. 
Noteikt Grāmatvedības nodaļai tiesības pārbaudīt personas datus pašvaldībai pieejamajos 
valsts un pašvaldības datu reģistrus, kas nepieciešami lēmuma izpildes nodrošināšanai. 

7. Noteikt KPII telpu šādu nomas maksu: 

Nr. Nomas objekts 
Laiks 

(stundas) 
Cena 

(EUR bez PVN) 
7.1. Aktu zāle:   

- ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim; 1 7.03 
- citiem pakalpojumiem.  1 21.10 

7.2. Sporta zāle:  
- ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim; 1 3.97 

- citiem pakalpojumiem. 1 11.90 
7.3. Rotaļu istaba:  

- ar izglītību, kultūru un sportu saistītam mērķim; 1 4.08 
- citiem pakalpojumiem. 1 12.24 

7.4. Baseins 1 14.90 

8. Nomas maksai piemērot pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošo PVN likmi. 

9. Nepilnas stundas telpu nomai piemērot maksu par pilnu stundu. 

10. Nomas maksu nepiemērot pašvaldības vispārizglītojošo iestāžu izglītojamiem sporta un 
interešu izglītības nodarbībām. 

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

12. KPII vadītājs atbild par šī lēmuma izpildi. 

13. Grāmatvedības nodaļas vadītājam veikt šī lēmuma izpildes kontroli.  

14. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. martā. 

15. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2018. gada 4. septembra 
lēmums Nr.201 „Par maksas pakalpojumu un nomas noteikšanu Kadagas pirmsskolas 
izglītības iestādē”. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                              M.Sprindžuks 


