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Par Lielvārdes pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Lielvārdes novada dome 2019.gada 29.maijā ar lēmumu Nr.172 apstiprināja
noteikumusNr.7 “Lielvārdes novada pašvaldības, iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība”. Finanšu un
ekonomikas nodaļā ir saņemts Lielvārdes pamatskolas (turpmāk – Skolas) direktora Anda
Pētersona iesniegums Nr.1-11/19/19 “Par telpu nomu vasarai”. Šobrīd ir spēkā Lielvārdes
novada domes 2017.gada 29.marta lēmums Nr.141 “Par Lielvārdes pamatskolas maksas
pakalpojumu apstiprināšanu”.
Ņemot vērā augstākminēto, ir veikta Skolas maksas pakalpojumu cenrāža izvērtēšana,
pakalpojumu sniegšanas lietderības izvērtējums un sagatavota jauna lēmuma redakcija.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu un
Lielvārdes novada domes 2019.gada 29.maija noteikumiem Nr.7 “Lielvārdes novada
pašvaldības, iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas
metodika un apstiprināšanas kārtība”, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Apstiprināt Lielvārdes pamatskolas sniegtos maksas pakalpojumus un maksas pakalpojumu
cenas:
N.p.
Pakalpojums
Mērvienība
Cena
PVN* Kopā EUR
k.
EUR EUR
1.
Aktu zāles telpas noma
stunda
16,53
3,47
20,00
2.

Sporta zāles telpas noma

stunda

17,85

3,75

21,60

3.

Klases telpas noma (inv.Nr.003-22)

stunda

2,15

0,45

2,60

4.

stunda

4,79

1,01

5,80

5.

Telpu grupa pie sporta zāles
(ģērbtuves, dušas, tualetes, trepes
un gaiteņi nokļūšanai)
Aktu zāles platībā noma

diennakts** 396,69

83,31

480,00

6.

Sporta zāles platībā noma

diennakts** 428,48

89,97

518,40

7.

Klases telpas noma (inv.Nr.003-22)

diennakts** 51,57

10,83

62,40

Telpu grupa pie sporta zāles
diennakts** 115,04 24,16
(ģērbtuves, dušas, tualetes, trepes
un gaiteņi nokļūšanai)
* pievienotās vērtības nodoklis 21%
** telpas uz diennakti tiek iznomātas tikai izglītojamo nometņu vajadzībām
8.

139,20

2. Noteikt citām Skolas telpām maksu par viena kvadrātmetra telpu nomu uz vienu stundu 0,05
EUR, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3. Atbrīvot no telpu nomas maksas Lielvārdes novada pašvaldības iestādes, izņemot Lielvārdes
novada mācību iestādes. Lielvārdes novada mācību iestādes par telpu nomu veic
savstarpējos norēķinus, atbilstoši pašvaldībā noteiktajai kārtībai.
4. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas un tūrisma nodaļai
nodrošināt pieņemtā lēmuma publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv.
5. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.augustu.
6. Par lēmuma 1.punkta tabulā minētā pakalpojuma N.p.k.4 minēto telpu lietošanu jūlijā
piemērot maksu 5,80 EUR stundā.
7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Lielvārdes novada domes 2017.gada 29.marta
lēmums Nr.141 “Par Lielvārdes pamatskolas maksas pakalpojumu apstiprināšanu” un visi tā
grozījumi.
8. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram.
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