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29.§
Par Ropažu Sporta centra maksas pakalpojumu izcenojumu grozījumu apstiprināšanu
Izskatot Ropažu novada pašvaldības Sporta centra vadītājas E.Eglājas priekšlikumu un
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ” Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14. Punkta ”g”
apakšpunkta, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.panta 3.daļu
Un saskaņā ar Finanšu komitejas 17.05.2016. sēdes atzinumu prot.Nr.5,
atklāti balsojot „Par”- 13 balsis (Z.Blaus, I.Amantova, A.Cibuļskis, R.Gremze, J.Grigaļūns,
K.T.Hēla, I.Līdacis, J.Ķezis, M.Mucenieks, A.Oleksāns, V.Šīrants, V.Šlēgelmilhs, M.Vimba), „Pret”
nav, „Atturas” – nav,
Ropažu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt grozījumus Ropažu novada pašvaldības 25.09.2013. noteikumos Nr.1 „Maksas par
pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu novada pašvaldība, tās struktūrvienības un iestādes”, 3. punkta
tabulu Nr. 3.1. „Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu novada sporta centrs” izsakot šādā
redakcijā:
Tabula Nr.3.1.
Maksa par pakalpojumiem, ko sniedz Ropažu novada Sporta centrs
Zaķumuižas sporta zāles pakalpojumi
EUR, ar
Pakalpojuma veids
Nr.p.k
PVN
Sporta zāles īre grupām līdz 6 personām/1 h
14
1.
Sporta zāles īre grupām līdz 20 personām/1h
24
2.
3.

Sporta zāles īre grupām vairāk 21 personām/1 h

28

4.

Sporta zāles īre sporta organizācijām sacensību rīkošanai, īres
laikam no 2 stundām un vairāk

24

5.

Vienreizējs apmeklējums trenažieru zālē

3,4

6.

Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim – vienam
apmeklētājam (neierobežotam stundu skaitam)

24
2

7,

Galda spēles: novuss, galda teniss, šautriņas 1h (inventāra noma,
neizmantojot dušu pakalpojumus)

8.

Galda spēles skolēniem

9.

Atsevišķi dušu telpu, garderobju izmantošana 1 personai

bezmaksas
1,6

Ropažu sporta zāles pakalpojumi
Nr.p
.k
1.

Sporta zāles īre grupām līdz 6 personām 1 h

EUR, ar
PVN
12

2.

Sporta zāles īre grupām līdz 20 personām 1h

22

3.

Sporta zāles īre grupām vairāk 21 personām 1 h

26

4.

Sporta zāles īre sporta organizācijām sacensību rīkošanai

22

5.

Aerobikas deju zāles īre 1h

8

6.

9.

Vienreizējs apmeklējums trenažieru zālē
Trenažieru zāles abonements vienam mēnesim – vienam
apmeklētājam (neierobežotam stundu skaitam)
Galda spēles: novuss, galda teniss, šautriņas 1h (inventāra noma,
neizmantojot dušu pakalpojumus)
Galda spēles skolēniem

10.

Atsevišķi dušu telpu, garderobju izmantošana 1 personai

7,
8.

Pakalpojuma veids

Nr.p.k.

Ropažu Sporta centra āra laukumu pakalpojumi

2,1
16
2
bezmaksas
1,6
EUR, ar
PVN

1.

Viena tenisa laukuma īre 1h

4

2.

Tenisa dubultlaukuma īre 1h

6

3.

Tenisa dubultlaukuma izmantošana Sporta centra apmācības
grupām tenisā (Ropažu sp.z. un Zaķumuižas sp.z. Grupām
jauniešiem un pieaugušajiem līdz 4 h nedēļā
Tenisa dubultlaukuma izmantošana Sporta centra apmācības
grupām tenisā bērniem līdz 4 h nedēļā

4.

bezmaksas

bezmaksas

*Dušu un garderobju izmantošana apmeklētājiem iekļauta sporta zāļu pakalpojumu
maksā, izņemot pakalpojumu "galda spēles" un āra laukumu īri
*Āra sporta laukumu īre Ropažos: dušu un ģērbtuvju pakalpojumi nav iekļauti
*Futbola, strītbola un pludmales volejbola laukumi ir brīvpieejas laukumi iedzīvotājiem,
ja tajos nenotiek sacensības vai mācību vai treniņprocess
* 20% atlaide Ropažu novadā deklarētām juridiskām personām (biedrības, uzņēmumi)
apmaksu veicot ar pārskaitījumu
*10% atlaide sporta zāļu īrei, ja maksājums tiek veikts par 1 mēnesi ar priekšapmaksu un
pakalpojums tiek iegādāts periodam vairāk kā 3 mēneši.
*50% atlaide sporta zāles īrei no 1.jūnija līdz 1. septembrim.

*50% atlaide trenažieru zāles abonementam, individuālam trenažieru zāles un sporta
zāles apmeklējumam Ropažu novadā deklarētiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 25
gadiem; Ropažu novada izlasēm – komandām (saskaņā ar komandu apstiprinātajiem
pieteikumiem).
*50% atlaide trenažieru zāles pakalpojumiem, galda spēlēm pensionāriem darba dienās
no plkst. 11. 00 - 15.00, uzrādot pensionāra apliecību
*50% atlaide "ģimenes kartes 3+" īpašniekiem galda spēlēm, trenažieru zāles
pakalpojumiem
2. Noteikt, ka grozījumi stājas spēkā ar 2016.gada 01.jūniju.
3. Uzdot Ropažu novada pašvaldības Juridiskajai un lietvedības daļai lēmumu nosūtīt:
 Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai;
 Ropažu Sporta centram.
Ropažu novada domes priekšsēdētājs
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