Apstiprināts
ar Rīgas domes 06.11.2012.
lēmumu Nr.5456
(Rīgas domes 10.07.2019.
lēmuma Nr.2443 redakcijā)
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo interešu izglītības iestāžu
sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība
Nr. p.k.

Iestādes nosaukums / pakalpojuma veids

Vienība

Cena, euro

Cenas norādītas bez PVN, ja nav īpašas piezīmes. Veicot pakalpojuma maksas aprēķinu, ar formulu ₁) iegūtajam
skaitlim jāpievieno pievienotās vērtības nodoklis atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma normām.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Bērnu un jauniešu centrs “Rīgas Skolēnu pils”

10.

Maksas pakalpojuma cenas aprēķināšanas kārtība

10.1.

Telpu īstermiņa (vienreizēja) izmantošana uz noteiktu laiku ₁)
Svētku zāle (174 m2, 313.telpa)
Teātra zāle ar skatuvi (136 m2, 314.telpa)
Semināru zāle (40 m2, 215.telpa)
Citu telpu noma, tajā skaitā koplietošanas telpas

1 stunda
1 stunda
1 stunda
1 m2/stundā

24,70
23,52
11,75
0,14

Maksas pakalpojuma cenu par telpu izmantošanu aprēķina pēc formulas:

10.1.1. PC = TnC x Ss, kur:
TnC - telpu nomas cena (skat. 11.1.2.apakšpunktu)
Ss - stundu skaits
10.1.2. TnC = TpC x K1 + PTC x K2, kur:
TpC - telpas nomas pamatcena
PTC - papildu telpu nomas cena
K1, K2 - koeficienti
Papildu telpu lietošanas (PTC) aprēķins ir jāveic, ja pasākuma vai sarīkojuma apmeklētāju skaits ir
ievērojams (izlaidumu pasākumi, koncerti, semināri, konferences u.tml.) un ir skaidrs, ka papildus
tiks izmantots vestibils, gaiteņi vai cita telpu grupa (aizkulises, ģērbtuves u.c.).
10.2.

Maksas pakalpojuma cenu par pakalpojumu kompleksa izmantošanu aprēķina pēc formulas:
PC = TnC + InC + PizmxK1 + CCxK2, kur:
PC - pakalpojuma cena
TnC - telpu nomas cena (skat. 11.1.apakšpunktu)
InC - inventāra nomas cena
Pizm - personāla izmaksas
CC - pārējo pakalpojumu cena

10.3.
10.3.1.
10.3.1.1.

K1, K2 - koeficienti
Sniedzot pakalpojumu, kura nodrošināšanai nepieciešami papildu resursi (personāla, inventāra, citi
pakalpojumi), ir jāveic visi ar to saistītie aprēķini. Koeficientus var piemērot tikai pašu sniegtajiem
pakalpojumiem.
Koeficientu piemērošanas kritēriji
Koeficients
Telpu un inventāra lietošana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk – Departaments) un
tā padotībā esošo iestāžu (turpmāk – Iestādes) vajadzībām
Telpu un inventāra nodrošināšana pasākumiem, kas saistīti ar Departamenta un Iestādēm deleģēto
tiešo funkciju un uzdevumu īstenošanu, pamatojoties uz Departamenta rīkojumu

0,0

2

Telpu un inventāra nodrošināšana pasākumiem, kas nav saistīti ar Iestādēm deleģēto tiešo funkciju
10.3.1.2. un uzdevumu īstenošanu saskaņā ar Departamenta rīkojumu, noslēdzot telpu lietošanas (nomas)
līgumu starp Iestādēm
Telpu, inventāra, laukumu nodrošināšana pasākumiem, kas saistīti ar Rīgas pilsētas pašvaldības
administrācijas struktūrvienībām, nozaru departamentiem, iestādēm un īpaša statusa institūcijām
10.3.2.
deleģēto tiešo funkciju un uzdevumu īstenošanu, pamatojoties uz Departamenta rīkojumu

0,75

0,0

10.3.3. Visām telpu grupām
10.3.3.1. Trešo personu īstenotajām licencēto programmu nodarbībām izglītojamiem

0,5

10.3.3.2. Pasākumiem, kas organizēti personām ar speciālām vajadzībām

0,5

10.3.3.3. Koplietošanas telpām, mēģinājumiem, sagatavošanas un novākšanas darbu laikam

0,5

10.3.3.4. Telpām un laukumiem ar tehnisko aprīkojumu un inventāru

1,3

10.3.3.5. Par darba stundām laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00

1,5

10.3.3.6.

Telpām, laukumiem, pasākumiem ar tehnisko aprīkojumu, inventāru un apmeklētāju skaitu virs
300

10.3.4. 7.1.6.apakšpunktā noteiktajām telpām iestādes organizēto nometņu darbības nodrošināšanai

1,7
0,1

₁) Skatīt aprēķināšanas kārtību 10.punktā.
Pakalpojums netiek aplikts ar PVN (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 12.punkts).
₂)
Iestāžu telpu izmantošana nacionālas un starptautiskas nozīmes pasākumu dalībniekiem – atbilstoši šim mērķim
3) piešķirtajam finansējumam no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Ja šajā cenrādī iekārta, aprīkojums vai pakalpojums nav minēts, iestāde var piemērot maksu, kas noteikta analogai
iekārtai, aprīkojumam vai pakalpojumam citā ar Rīgas domes 06.11.2012. lēmumu Nr.5456 apstiprinātā cenrādī.

Domes priekšsēdētāja p.i.

O.Burovs

