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Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
maksas pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1. punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta
ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” (turpmāk – aģentūra)
maksas pakalpojumu un telpu īres maksu izcenojumu.
II. Maksas pakalpojumu un telpu īres maksu izcenojumi

2.

Ieejas biļešu cenas aģentūras rīkotajos pasākumos:
2.1. diskotēkas – no 1 līdz 10 euro;
2.2. atpūtas vakari, balles pie galdiņiem, teātra izrādes, profesionālu mākslinieku
koncerti – no 1 līdz 25 euro;
2.3. balles, zaļumballes – no 1 līdz 10 euro;
2.4. pasākumi bērniem – no 1 līdz 7 euro;
2.5. tematiski pasākumi, tikšanās – no 1 līdz 10 euro;
2.6. pašdarbības kolektīvu koncerti – no 1 līdz 10 euro;
2.7. sporta sacensības – no 1 līdz 10 euro.

3. Maksa par tirdzniecības vietu aģentūras rīkotajos pasākumos, telpās un teritorijā:
3.1. par pārtikas un rūpniecības preču tirdzniecību bez alkohola platībai līdz 3 m2 – 14
euro, par katru nākamo m2 papildus 1 euro;
3.2. par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem platībai līdz 3 m2 – 30 euro, par
katru nākamo m2 papildus 1 euro;
3.3. prezentāciju organizēšanai un individuālā darba veicējiem, realizējot savu ražoto
produkciju – 2,50 euro;

3.4. visa veida loteriju un radošo darbnīcu organizētājiem platībai līdz 3 m2 – 14 euro,
par katru nākamo m2 papildus 1 euro.
2.

Maksa par pasākumu organizēšanu kultūras namā “Zvejniekciems”, Saulkrastu
estrādē un Saulkrastu sporta centra telpās pasākuma organizatoriem, kuri tirgo savas
biļetes:
1.1. teātra izrādēs, koncertos, atpūtas un izklaides pasākumos un sporta sacensībās
bērnu auditorijai 5% no ieņēmumiem par pārdotajām biļetēm;
1.2. teātra izrādēs, koncertos, atpūtas un izklaides pasākumos un sporta sacensībās
pieaugušo auditorijai 10% no ieņēmumiem par pārdotajām biļetēm.

2. Maksa individuālajiem sporta spēļu zāles, vingrošanas un trenažieru zāles
apmeklētājiem Saulkrastu sporta centrā:
2.1. 2 euro stundā;
2.2. abonements uz 1 mēnesi – 20 euro, uz 3 mēnešiem – 50 euro, uz pusgadu – 90
euro;
2.3. Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu audzēkņiem (uzrādot skolēnu apliecību
un vecāku atļauju) un pedagogiem, Saulkrastu pašvaldības policijas darbiniekiem,
pirmsskolas bērniem kopā ar vecākiem – bezmaksas;
2.4. trenažieru zāles apmeklējums darba dienās no plkst. 8.00 – 11.00 visiem
apmeklētājiem bez maksas;
2.5. sporta zāles apmeklējums svētdienās no plkst.10.00 – 20.00 saskaņā ar sporta
veidu grafiku visiem apmeklētājiem bez maksas.
3. Dalība maksa:
3.1. dalības maksa pasākumos, festivālos, konkursos, sacensībās:
6.1.1. vienam dalībniekam – no 1 līdz 30 euro dienā;
6.1.2. kolektīvam, komandai – no 10 līdz 100 euro dienā;
3.2. dalība kursos, lekcijās, radošajās darbnīcās un nodarbībās vienam dalībniekam –
no 1 līdz 50 euro par vienu nodarbību.
4. Maksa par telpu nomu:
4.1. sporta spēļu zāle un 2 ģērbtuves Saulkrastu sporta centrā sporta pasākumiem un
nodarbībām – 28 euro stundā, atlaides – 9 mēneši 20%, 4–9 mēneši 15%, 3
mēneši 10%;
4.2. sporta spēļu zāle Saulkrastu sporta centrā pasākumiem ar grīdas paklāju
izmantošanu – 28 euro stundā + 100 euro;
4.3. sporta spēļu 1/2 zāles un 2 ģērbtuves Saulkrastu sporta centrā sporta pasākumiem
un nodarbībām – 14 euro stundā, atlaides – 9 mēneši 20%, 4-9 mēneši 15%, 3
mēneši 10%;
4.4. vingrošanas zāle un 2 ģērbtuves Saulkrastu sporta centrā sporta pasākumiem un
nodarbībām – 14 euro stundā, atlaides – 9 mēneši 20%, 4–9 mēneši 15%, 3
mēneši 10%;
4.5. vingrošanas zāle Saulkrastu sporta centrā pasākumiem ar grīdas paklāju
izmantošanu – 14 euro stundā + 10 euro;
4.6. ģērbtuve Saulkrastu sporta centrā – 7 euro stundā;
4.7. skatītāju zāle un palīgtelpas kultūras namā “Zvejniekciems” – 28 euro stundā;
4.8. mazā zāle un palīgtelpas kultūras namā “Zvejniekciems” – 14 euro stundā;
4.9. sauna Saulkrastu sporta centrā – 14 euro stundā;
4.10. sporta zāle bērnu un jauniešu sporta nometnēm ne mazāk kā 3 stundas dienā –
7 euro stundā.
III. Noslēguma jautājumi

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.
6. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Saulkrastu novada domes
2010.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.9 „Saulkrastu novada pašvaldības
aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumu un telpu īres
maksas cenrādis”.
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