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DOMES SĒDES LĒMUMS 

Saulkrastos 

 

26.10.2022. Nr.743 

(Prot.Nr.25/2022§29) 

 

Par nomas maksas cenrāža apstiprināšanu PI Sporta un ģimeņu centrs 

 

2022.gada 7.oktobrī ir Saulkrastu novada pašvaldībā ir saņemts Sporta un ģimeņu centra 

vadītājas 2022.gada 6.oktobra iesniegums, kurā lūgts  apstiprināt aprēķināto nomas maksas cenrādi 

par 2022 gadu kā arī atcelt 29.05.2022. lēmumu Nr.1184 “Par Saulkrastu sporta centrs telpu nomas 

maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķina apstiprināšanu”.  

Pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta centrs” telpu nomas aprēķins sagatavots, 

pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 16.01.2019. metodisko 

materiālu “Vadlīnijas maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un izcenojumu 

apstiprināšanas kārtību pašvaldībās”, Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumiem Nr.333 

“Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo 

pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas 

metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra 

noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” 3.nodaļu “Nomas maksas 

noteikšanas metodika, ja nekustamo īpašumu iznomā publiskai personai vai tās iestādei, 

kapitālsabiedrībai vai privātpersonai publiskas funkcijas vai deleģēta valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai”. 

Saulkrastu sporta centrs telpu nomas maksas pakalpojuma izcenojums attiecināms uz 

nomas attiecībām, kuras nodibinātas publiskas funkcijas vai deleģētā valsts pārvaldes uzdevuma 

veikšanai. 

 Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes Finanšu komitejas 2022.gada 12.oktobra 

atzinumu (protokols Nr.10/2022§8),  

 

Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 13 (N.Līcis, A.Dulpiņš, E.Grāvītis, I.Petrova, 

J.Grabčiks, L.Ozoliņa-Karnīte, M.Iekļavs, M.Kišuro, N.Broks, O.Vanaga, R.Jēkabsons, 

A.Aparjode, T.Turlajs), „PRET” -nav, „ATTURAS” – nav, 

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Sporta un ģimeņu centrs” telpu nomas maksas 

pakalpojumu cenrādi (pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.novembri. 

3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Saulkrastu novada domes  2019.gada 25.maija 

lēmums Nr.1184 “Par Saulkrastu sporta centrs telpu nomas maksas pakalpojumu 

izcenojumu aprēķina apstiprināšanu”. 
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4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Sporta un ģimeņu centrs vadītājs. 

 

Domes priekšsēdētājs  Normunds Līcis 

 

  



 

  

 

Pielikums Nr.1. 

 

APSTIPRINĀTS 

ar Saulkrastu novada domes  

2022.gada 26.oktobra sēdē 

 (Prot.Nr.25/2022§29) 
 

TELPU NOMAS MAKSAS CENRĀDIS  

SAULKRASTU NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒ “SAULKRASTU SPORTA UN 

ĢIMEŅU CENTRS” 

 

 

1. Pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” lielās zāles telpu nomas maksa 

ir: 

1.1. stundā 62,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 

1.2. dienā 491,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 

1.3. mēnesī 10352,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa 

 

2. Pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” mazās zāles telpu nomas maksa 

ir: 

2.1. stundā 9,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 

2.2. dienā 70,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa; 

2.3. mēnesī 1453,00 euro bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

3. Trenažieru zāles apmeklējuma maksa 5,00 euro; 

 

4. Abonementa maksa trenažieru zālei uz vienu mēnesi 30,00 euro; 

 

5. Bērnu un jauniešu treniņu organizēšanai telpu nomas maksai tiek piemēroti šādi 

atvieglojumi: 

5.1. Biedrībām un sporta klubiem, kuri ir reģistrēti Saulkrastu novadā: 

5.1.1. Lielās zāles noma -50% no sākuma cenas*;  

5.1.2. Mazās zāles noma -20% no sākuma cenas**; 

 

5.2. Biedrībām un sporta klubiem, kuri nav reģistrēti Saulkrastu novadā Lielās zāles 

nomas maksa -30% no sākuma cenas*; 

 

6. Senioru nodarbību organizēšanai telpu nomas maksai tiek piemēroti -20% no sākuma 

cenas. 

 

 

Pašvaldības iestādes “Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs” vadītāja   A.Aparjode 

 

 

 
 

*Lielās zāles nomas maksā iekļautas 2 ģērbtuves; 

**Mazās zāles nomas maksā iekļauta 1 ģērbtuve; 

 


