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IZRAKSTS

LATVIJAS REPUBLIKA

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90000015912

Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, LV – 3326
tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv

SKRUNDAS NOVADA DOMES SĒDES PROTOKOLS
Skrundā

28.11.2013.                       (prot. Nr. 11, 8.§)

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Skrundas kultūras namā

1. Skrundas novada dome izskata 19.11.2013. Skrundas novada pašvaldībā saņemto Skrundas
kultūras nama direktores Loretas ROBEŽNIECES iesniegumu par maksas pakalpojumu
apstiprināšanu ar 01.01.2014. 
2. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kas nosaka, ka „tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem”, atklāti
balsojot, „par” – 12 (Gunta STEPANOVA, Ivars GRUNDMANIS, Aivars SEBEŽS, Zigurds
PURIŅŠ, Aldis ZALGAUCKIS, Ainārs ZANKOVSKIS, Aldis BALODIS, Andris
BERGMANIS, Ivo BĀRS, Ainars PIĻECKIS, Juris JAUNZEMS, Nellija KLEINBERGA),
„pret” - nav, „atturas” - nav, balsojumā nepiedalās deputāte Loreta ROBEŽNIECE,
pamatojoties uz LR likumu „Par interešu konflikta novēršanu valsts un pašvaldību
amatpersonu darbā”, Skrundas novada dome nolemj:

2.1. noteikt ar 01.01.2014. šādu Skrundas kultūras nama telpu nomas maksu:
  - lielā zāle    EUR 29.27/stundā (ieskaitot PVN),
  - mazā zāle   EUR 20.66/stundā (ieskaitot PVN),
  - foajē     EUR 10.84/stundā (ieskaitot PVN),
  - saimes istaba un virtuve  EUR 14.46/stundā (ieskaitot PVN),
  - 3.stāva zāle    EUR 14.09/stundā (ieskaitot PVN),
  - mācību klase (3.stāvā) EUR 5.58/stundā (ieskaitot PVN),
  - kino zāle    EUR 8.25/stundā (ieskaitot PVN),
2.2. noteikt ar 01.01.2014. šādu telpu nomas maksu Rudbāržu pagasta kultūras nama
zālei, Raņķu pakalpojumu pārvaldes pasākumu zālei, Nīkrāces pagasta atpūtas centra
pasākumu zālei EUR 6.90/stundā (ieskaitot PVN),
2.3. noteikt telpu nomas maksas 50% atlaidi jaunrades pulciņu dalībniekiem , NVO,
represētām biedrībām,
2.4. noteikt telpu nomas maksu no biļešu ieņēmumiem:
  - izklaides pasākumiem 10%,
  - izglītojošiem pasākumiem 5%,
2.5. Skrundas kultūras nama administrācijai ir tiesības noslēgt telpu nomas līgumus
ilgtermiņā uz savstarpējas vienošanās pamata,
2.6. telpu, kas minētas 2.1. un 2.2. punktos, nomas maksa var tikt mainīta, vienojoties ar
administrāciju, bet ne mazāka par noteikto,
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2.7. noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Skrundas pilsētas ar lauku
teritoriju domes 28.05.2009. sēdes (prot. Nr. 6, 19.§) lēmums „Par telpu nomas maksas
noteikšanu Skrundas kultūras namā”, Skrundas novada domes 26.11.2009. sēdes (prot.
Nr. 14, 30.§) lēmums „Par telpu nomas maksas noteikšanu Skrundas novada
pakalpojumu centru atpūtas zālēs”,
2.8. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi Skrundas kultūras nama direktori Loretu
ROBEŽNIECI. 

Sēdi vadīja      /paraksts/    N.Kleinberga   

Sēdi protokolēja    /paraksts/    I.Freimane


