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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 
2022. gada 23. februārī        Nr. 57 
 
Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.02018. lēmumā Nr.200 ’’Par pakalpojumu 

cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē ’’Strautiņš’’  
 

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 pirmsskolas telpu nomas maksas elementu 
faktiskās izmaksas 2021./2022. mācību gadā un Finanšu komitejas 16.02.2022. atzinumu, 
Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 04.09.02018. lēmumā Nr. 200 ’’Par pakalpojumu cenas un 
nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” (turpmāk – Lēmums) 
šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 1.punktu šādā jaunā redakcijā: 

“1.1. Noteikt Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” 
(turpmāk – ĀPII) peldbaseina pakalpojumu un nomas maksas cenas šādā apmērā: 

N.p.k. Baseina pakalpojums 
Ilgums  

(minūtes) 
Cena 

(EUR, bez PVN) 
1.1.1. ĀPII audzēknis (1 nodarbība) 40 5.00 * 
1.1.2. 1 bērns (ārpus nodarbībām) 60 5.50 
1.1.3. 1 pieaugušais 60 6.87 
1.1.4. Ģimene(1 pieaugušais un 2 nepilngadīgi bērni) 60 12.00 
1.1.4. ĀBVS audzēkņi  

(3 stundas nedēļā 9 mēnešus) 
180 

23.00 

1.1.5. Baseina noma peldētapmācības nodarbībai 60 6.18 

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

1.1. Izteikt 10.punktu šādā jaunā redakcijā: 

“10. Noteikt ĀPII telpu nomas maksu šādā apmērā (t.sk., nomas maksu nepilnai 
stundai aprēķināt kā par pilnu stundu): 

Nomas objekts 
Laiks 

(stundas) 
Cena 

(EUR, bez PVN) 
 Aktu zāle - ar izglītību un kultūru saistītam mērķim 1 4.56 

Multifunkcionālā zāle (ar divām ģērbtuvēm un dušas telpām) 1 18.24 



2. Peldbaseina pakalpojumu un telpu nomas maksa noteikt atbilstoši finanšu aprēķinam 
(Pielikumi Nr.1, Nr.2, Nr.3). 

3. Pakalpojuma cenas un nomas maksa stājas spēkā ar 2022. gada 1. martu. 

4. ĀPII vadītājam atbildēt par šī lēmuma izpildi. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Grāmatvedības nodaļas vadītājam. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                   M. Sprindžuks 
 


