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39.§.Par Inčukalna pamatskolas stadiona maksas pakalpojuma cenrāža 

apstiprināšanu. 

 

Ziņo:A.Nalivaiko 

 

Inčukalna novada domē 2019.gada 21.janvārī saņemts Inčukalna Sporta 

kompleksa direktora Antona Geibas iesniegums, kas Inčukalna novada domē 

reģistrēts ar Nr.ND/3-4.3/19/IES-69, kurā lūdz izvērtēt Inčukalna pamatskolas 

stadiona maksas pakalpojuma cenrādi saskaņā ar pielikumu. Pamatojoties uz 

iesniegumu, Inčukalna Sporta kompleksa direktors Antons Geiba sadarbībā ar 

Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļas ekonomistu ir veicis nomas 

maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu un maksas pakalpojumu cenrādi.  

Saskaņā ar Inčukalna novada domes 2018.gada 21.novembra noteikumu 

“Inčukalna stadiona Iekšējās kārtības noteikumi”, kas apstiprināti ar lēmumu Nr. 16-

6.§., 7.punktu organizācijām vai privātpersonām plānotās aktivitātes un pasākumus 

atļauts organizēt Stadionā saskaņā ar domes apstiprinātu maksas pakalpojumu 

cenrādi, iepriekš saskaņojot pasākumu norisi ar Sporta kompleksu.  

Pamatojoties uz Inčukalna novada domes 2018.gada 19.septembra noteikumu 

Nr. 5/2018 „Inčukalna novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu 

aprēķināšanas un apstiprināšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) 17.punktu iestāde 

izstrādātos maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinus (1.pielikums) iesniedz 

saskaņošanai Inčukalna novada domē. Saskaņošanu veic ekonomists un 

izpilddirektors. Noteikumu 19.1.apakšpunkts noteic, ka Inčukalna novada domes sēdē 

tiek pieņemts lēmums par iestādes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 14.punkta c) apakšpunktu,  

 

A.Nalivaiko lūdz balsot. 

Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A.Blaus, J.Bunkus, A.Cīrulnieks, A.Freimane, 

S.Kalniņš, P.Kondrahins, J.Liepiņš, A.Nalivaiko, J.Sergejevs, L.Vorobjova; PRET –

nav; ATTURAS – “3” balsis I.Bernats, S.Rozīte, M.Jaunups, 

Dome nolemj: 

1. apstiprināt Inčukalna pamatskolas stadiona maksas pakalpojuma cenrādi; 

2. noteikt, ka Inčukalna pamatskolas stadiona maksas pakalpojumu cenrādis netiek 

piemērots un Inčukalna pamatskolas stadionu var izmantot bez maksas treniņiem 

sporta organizācijas un sporta komandas, kas ir reģistrētas Inčukalna novada sporta 

mailto:pp@incukalns.lv
http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/


komandu reģistrā, fiziskās personas, kas deklarētas Inčukalna novadā, kā arī 

Inčukalna novadā reģistrētās biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas; 

3. lēmums par Inčukalna pamatskolas stadiona maksas pakalpojuma cenrādi stājas 

spēkā 2019.gada 1.aprīlī. 

 
Pielikumā Inčukalna pamatskolas stadiona pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas. 
 

 

Domes priekšsēdētājs                           (personiskais paraksts)                      A.NALIVAIKO 
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