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APSTIPRINĀTI
Grobiņas novada domes sēdē
2015.gada 26.novembrī
(prot. Nr. 18.,10.§)
GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI

Grobiņas novada
domes 31.08.2017. sēdē
(prot. Nr. 15, 38.§)
GROZĪJUMI APSTIPRINĀTI

Grobiņas novada
domes 28.12.2017. sēdē
(prot. Nr. 20, 44.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14
“Par Grobiņas novada pašvaldības aģentūras
"Grobiņas sporta centrs" sniegtajiem maksas pakalpojumiem”
Izdoti saskaņā ar likuma
''Par pašvaldībām'' 14.panta trešo daļu un
Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Grobiņas novada pašvaldības aģentūras “Grobiņas
sporta centrs” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar
cenrādi (pielikumā).
2. Pakalpojumu apmaksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras saņem
attiecīgos pakalpojumus.
3. Maksa par saņemamo pakalpojumu iemaksājama pirms tā izmantošanas
Aģentūras kasē, vai veicot bezskaidras naudas norēķinu.
4. Juridiskām personām ar kurām Aģentūrai ir noslēgti līgumi par pakalpojumu
sniegšanu, norēķini par pakalpojumiem tiek veikti līgumos paredzētajā kartībā.
5. Pakalpojuma maksa Aģentūras pakalpojumu cenrādī ir noteikta bez pievienotā
vērtības nodokļa. Aģentūra nav reģistrēta kā PVN maksātājs.

6. Iekasētās naudas summas tiek ieskaitītas Aģentūras budžetā, grāmatvedībā
atsevišķi uzskaitītas.
7. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Grobiņas
novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Ziņu Lapa”.
Pielikums Nr. 2
Grobiņas novada pašvaldības
26.11.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 14
Grobiņas novada pašvaldības aģentūras
"Grobiņas sporta centrs" maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.

Pakalpojuma
veids

1.

Sporta spēļu
zāles īre

2.

Aerobikas
nodarbības

8.

Maksa (EUR)
18 EUR stundā

Trenažieru zāles 22 EUR mēnesī (brīvais
abonements
apmeklējums)
13,50 EUR mēnesī
(apmeklējums līdz plkst.
17.30.)
11 EUR - divu nedēļu
brīvais apmeklējums
4 EUR par vienu
nodarbību jebkurā laikā

4.

Futbola pulciņa 8,50 EUR mēnesī
nodarbības

5.

Aerobikas zāles 8 EUR stundā
īre
Multimediju
projektora un
ekrāna īre

7.

Saunas īre
Medicīnas

12 EUR stundā – sporta grupām, kuru
sarakstā 50% ir Grobiņas novada
iedzīvotāji; sporta klubiem, kuri pārstāv
Grobiņas
novadu
dažāda
līmeņa
sacensībās.

22 EUR par 8
nodarbībām
11 EUR par 4
nodarbībām
4 EUR par 1 nodarbību

3.

6.

Maksas atvieglojumi

5 EUR stundā

3,50 EUR stundā no
cilvēka
33 EUR mēnesī

50% atlaide dalības maksai par katru
nākošo bērnu ģimenēm, kur ar futbolu
nodarbojas vairāki ģimenes locekļi (brāļi,
māsas).

kabineta un
inventāra noma
9.

Ēdināšanas bloka 208,58 EUR mēnesī
telpu un iekārtu
noma

10.

Grupas kardio
treniņš

32,50 EUR / h

