Pakalpojuma nosaukums

EUR cena (tajā skaitā PVN)

mērvienība

MAKSAS PAKALPOJUMI
Sporta zāļu izmantošana:
Pārgaujas novadā reģistrētām juridiskajām un fiziskajām personām
(dalībnieku skaits no 1-100)

12,10

h

Pārējiem interesentiem (dalībnieku skaits no 1-100)

24,20

h

Pārgaujas novadā reģistrētām juridiskajām un fiziskajām personām
(dalībnieku skaits virs 100)

24,20

h

Pārējiem interesentiem (virs 100)

48,40

h

visiem interesentiem par vienu reizi

1,50

reize

visiem interesentiem abonements 11 reizēm

15,00

abonoments

Par trenažieru zāles izmantošanu:

Lielstraupes pils
Lielstraupes pils telpu apskates nomas maksa:
grupa (cilvēku skaits līdz 10)

60,00

h

grupa (cilvēku skaits no 10 līdz 20)

80,00

h

grupa (cilvēku skaits no 21 līdz 30)

100,00

h

grupa (cilvēku skaits no 31 līdz 40)

120,00

h

grupa (cilvēku skaits no 41 un vairāk)

140,00

h

Lielstraupes pils telpu izmantošana laulības cermonijai

90.00 + 3.00 (par katru viesi)

reize

Lielstraupes pils telpu un parka izmantošana fotosesijai

40,00

h

Stalbes, Rozulas, Straupes tautas namu lielā zāle

29.60 + 1.72

reize/h

Stalbes, Rozulas, Straupes tautas namu mazā zāle

17.22 + 1.72

reize/h

Tautas nami, estrādes

Raiskuma tautas nama "Auciemmuiža" lielā zāle

51.65 + 17.22

reize/h

Straupes estrāde

17,22

h

Maksa par kapavietu

30,00

Kapsētu pakalpojumi
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana
Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļā (ceremonija tikai liecinieku
klātbūtnē)

29,89

Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana
Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļā (ceremonija liecinieku un viesu
klātbūtnē)

35,86

Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana citā
laulības reģistrēšanai piemērotā vietā Pārgaujas novada teritorijā

40,16

Laulību ceremonijas muzikālais noformējums

62,00

Laulību ceremonijas literārais noformējums

15,92

Par speciālu jubilejas ceremoniju (sudrabkāzas, zelta kāzas u.c.)
sagatavošanu, organizēšanu un vadīšanu

Pakalpojumam piemērojas 25 % atlaide, ja vienai no
personām, kas vēlas noslēgt laulību, deklarētā dzīves
vieta Pārgaujas novada pašvaldībā ir ne mazāk kā 12
mēnešus no iesnieguma par laulības reģistrāciju brīža.

29,89

Komunālie pakalpojumi
ūdensapgādes pakalpojums
Straupes ciems

0,74

m3

Plāča ciems

0,74

m3

Rozulas ciems

0,79

m3

Auciema ciems

0,74

m3

Raiskuma ciems

0,74

m3

Kūduma ciems

0,74

m3

Stalbes ciems

0,77

m3

Lenčī

0,74

m3

Miglači

0,74

m3

Straupes ciems

0,80

m3

kanalizācijas pakalpojums
Plāča ciems

0,80

m3

Rozulas ciems

0,81

m3

Auciema ciems

0,82

m3

Raiskuma ciems

0,82

m3

Maksa tiek aprēķināta pamatojoties uz ūdens
skaitītāja rādījumiem vai noteikto ūdens patēriņa
normu

Maksa tiek aprēķināta pamatojoties uz ūdens
skaitītāja rādījumiem vai noteikto ūdens patēriņa
normu

Kūduma ciems

0,82

Stalbes ciems

0,64

m3

Kanalizācijas izvešana no ciemata teritorijas

20,65

reize

Kanalizācijas izvešana ārpus ciemata teritorijas

25,82

reize

atkārtoti izsniegti Pārgaujas novada domes lēmumi, protokola izraksti,
rīkojumi

1,40

par eksemplāru

apliecināta Pašvaldības izstrādāta dokumenta kopija

0,14

dokumenti no Pašvaldības vai dzimtsarakstu nodaļas arhīva

2,8

jebkura satura Pašvaldības izziņa vai dokuments

1,4

raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes

7,00

Pašvaldības saskaņojums par būvniecības tehnisko projektu

5,00

No nodevas samaksas atbrīvoti
Pašvaldības kapitālsabiedrības, iestādes
un uzņēmēji, kuri pilda tās pasūtījumu,
par lpp.
politiski represētās personas, personas ar
1.un 2. grupas invaliditāti, vientuļie
par lpp.
pensionāri, kā arī trūcīgās un
maznodrošinātās
personas (ģimenes), ja
par eksemplāru
izziņa nepieciešama sociālās palīdzības
par eksemplāru
vai materiālā pabalsta saņemšanai,
uzturlīdzekļu piedziņai, pensijas
saņemšanai.
par eksemplāru

koku ciršanas atļaujas izsniegšana

3,00

par eksemplāru

izziņa par nepilsoņa tiesībām iegūt zemi īpašumā

7,00

par eksemplāru

Pašvaldības saskaņojums par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Pārgaujas
novada administratīvajā teritorijā

5,00

par eksemplāru

m3

PAŠVALDĪBAS NODEVAS
Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātiu
to kopiju saņemšana:

Nodeva par pašvaldības simbolikas izmantošanu

No nodevas samaksas atbrīvotas
Pašvaldības iestādes

7,10

Nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās:
Pārtikas un/vai nepārtikas preču izbraukuma tirdzniecība:
vienā no Pašvaldības teritorijām

5.00 vai 15.00

divās no Pašvaldības pagasta teritorijām

10.00 vai 30.00

visā Pašvaldības teritorijā

15.00 vai 45.00

diena vai
mēnesis
diena vai
mēnesis
diena vai
mēnesis

Izbraukuma tirdzniecība Pašvaldības administratīvajā teritorijā
izklaides un kultūras pasākumos:
pasākuma organizētājs ir Pašvaldība

15,00

pasākuma organizētājs nav Pašvaldība

70,00

Nodeva par izklaides un svētku komerciālu pasākumu sarīkošanu
publiskajās vietās, ja pasākuma apmeklētāju skaits virs 500 cilvēkiem

60,00

pasākums

Nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Pārgaujas novada
administratīvajā teritorijā:
nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu, kuru plānots izlikt pašvaldībai
piederošā vai valdījumā esošā īpašumā

10,00

mēnesī

nodeva par reklāmu vai reklāmas objektu, kuru plānots izlikt pašvaldībai
piederošā vai valdījumā esošā īpašumā

70,00

gadā

īslaicīga reklāma Pašvaldībai piederošā reklāmas stendā

10,00

mēnesī

