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Par Birzgales pamatskolas un Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zāļu maksas
pakalpojumu tarifu noteikšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, kas nosaka
pašvaldības pienākumu veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu; 21. panta pirmās daļas
14. punktu b) apakšpunktu, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru
kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības nedzīvojamā fonda nomu;
ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas un Finanšu komitejas atzinumu,
balsojot „par”– 14 (Andris Balodis, Pāvels Kotāns, Dace Māliņa, Roberts Ozols, Valentīns
Pastars, Jānis Priževoits, Rita Reinsone, Kristaps Rūde, Līga Strauss, Viesturs Teicāns, Raivis
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Daina Vanaga, Ilmārs Zemnieks), „pret”– nav, „atturas”– 1(Valdis
Kalniņš),
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt maksu par Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sniegto maksas pakalpojumu:
Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sporta zāles izmantošana (t. sk. dušas,
garderobes) 15 EUR/ stundā ( t. sk. PVN).
2. Noteikt maksu par Birzgales pamatskolas sniegto maksas pakalpojumu:
Birzgales pamatskolas sporta zāles izmantošana ( t. sk. dušas, garderobes) 16 EUR/
stundā ( t. sk. PVN).
3. Noteikt nomas maksu 50% apmērā novadā reģistrēto sporta klubu un biedrību
organizētajām sacensībām.
4. Nomas maksa netiek piemērota:
4.1. treniņiem Ķeguma novada iedzīvotājiem;
4.2. Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes organizētajiem sporta pasākumiem;
4.3. Ķeguma novada Kultūras un sporta pārvaldes reģistrēto komandu treniņu
nodarbībām;
4.4. visos augstāk minētajos punktos no nomas maksas ir atbrīvoti Ķeguma novadā
dzīvojošie bērni un jaunieši līdz 18 g. vecumam.
5. Maksa par pakalpojumu iemaksājama Ķeguma novada pašvaldības administrācijas kasē
vai ar pārskaitījumu pašvaldības norēķinu kontā.
6. Ķeguma novada domes izpilddirektorei kontrolēt lēmuma izpildi.
7. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu izpilddirektorei N. Sniedzei, Ķeguma
komercnovirziena vidusskolai, Birzgales pamatskolai, centralizētajai grāmatvedībai.
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