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Apstiprināti 

ar Ķekavas novada domes 
2015.gada 15.janvāra sēdes 

Lēmumu Nr.5.§.2 (protokols Nr.1 ) 
Spēkā no 11.09.2019. 

 
 

Saistošie noteikumi Nr.3/2015  
 

 Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumiem 
 
 

                                                                                 Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2.panta otro 
daļu un 17.panta otro un ceturto daļu 

 
 

1. Saistošie noteikumi nosaka Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras (turpmāk – Aģentūra) 
sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).  

2. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras naudas norēķinu 
veidā vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.  

3. Pakalpojuma maksa Aģentūras pakalpojumu cenrādī ir noteikta bez PVN (pievienotā vērtības 
nodokļa). Aģentūra nav reģistrēta kā PVN maksātājs.  

4. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši 
Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī 
citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.  

5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu. 

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Ķekavas novada domes 2013.gada 11.jūnija saistošos noteikumus 
Nr.6/2013 „Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto publisko maksas 
pakalpojumu cenrādi”. 

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Ķekavas novada pašvaldības 
izdevumā „Ķekavas novads” 

 

 

Domes priekšsēdētājs:       V.Variks 
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Pielikums 
Ķekavas novada domes 

2015.gada 15.janvāra  
saistošajiem noteikumiem Nr.3/2015 

 
 

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras sniegto  

maksas pakalpojumu cenrādis 

 

 

1. Ķekavas sporta kluba telpu izmantošana 

Pakalpojuma veids 
Fiziskām 
personām, 
EUR/1h 

Juridiskām 
personām,  
EUR/1h 

1.1.Sporta zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas) no 8.00-15.00. 25,00 35,00 
1.2.Sporta zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas) no 15.00-23.00. 30,00 40,00 
1.3.Tribīņu sporta zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas). 8,00 12,00 
1.4.Papildus ģērbtuve/dušas.  17,00 
1.5.Individuālais apmeklējums bērniem, jauniešiem 
līdz 18 g.v., studentiem, pensionāriem, personām ar 
invaliditāti (t.sk. ģērbtuve/duša)* 1,00   
1.6.Individuālais apmeklējums no 18 g.v. (t.sk. 
ģērbtuve/duša)* 2,50    
   

*Individuā lais  apmeklējums p ieejams t ika i  ā rpus plānotā sporta  nodarbību laika  
 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.11/2019) 

 
2. Āra sporta laukumu izmantošana 

Pakalpojuma veids 
Fiziskām 
personām, 
EUR/1h 

Juridiskām 
personām,  
EUR/1h 

2.1. Sporta laukums pie Ķekavas vsk. sākumskolas.   25,00 
2.2. Sporta laukums „Bumbiņas”.   25,00 
2.3. Sporta laukums "Fortius".   25,00 
2.4. Slidotava   25,00 
2.5. Sporta laukums “Rāmaviņa”  25,00 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.11/2019) 

 
3. Sacensību un pasākumu rīkošana 

Pakalpojuma veids 
Telpu noma, 
EUR/1h 

3.1.Sporta kluba zāle (t.sk. divas ģērbtuves/dušas).  45,00 
3.2.Sporta kluba tribīņu zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas). 15,00 
3.3.Sauna (pieteikšanās 2h iepriekš). 10,00 
3.4.Kafejnīcas, bufetes uzstādīšanas noma. 10,00 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.11/2019) 
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4. Inventāra noma 
Pakalpojuma veids EUR/1h 
4.1.Sporta spēļu laukumu aprīkojuma noma: lielā tenisa 
tīkla komplekts, volejbola tīkla komplekts, galda tenisa 
galda komplekts, novusa galds, futbola vārti, florbola 
vārti, hokeja vārti, slidas.  
 

1,50 

4.2.Sporta spēļu inventāra noma: basketbola bumba, 
futbola bumba, volejbola bumba, lielā tenisa, galda 
tenisa un badmintona raketes, hokeja un florbola nūja, 
šautriņu dēlis ar šautriņām. 

0,50 

4.3.Velosipēds (komplektā aizsargķivere), distanču 
slēpošanas komplekts (slēpes, nūjas, zābaki). 3,00 

4.4.Apskaņošanas sistēma. 12,00 
 
5. Dažādi 

Pakalpojuma veids EUR/1 m2 mēnesī 

5.1. Vieta tirdzniecības automāta uzstādīšanai. 30,00 

5.2. Reklāmas materiālu izvietošana sporta kluba telpās 
(plakāti, baneri, uzlīmes, karogi u.c.) 26,00 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.11/2019) 

 
6. Sporta sacensību apmeklējums 

Pakalpojuma veids EUR 

6.1. Ieejas biļete valsts mēroga sacensībās. 1,00 
6.2. Ieejas biļete valsts mēroga sacensībās 
(skolniekiem, studentiem, pensionāriem, personām ar 
invaliditāti, uzrādot apliecību). 0,50 

 
7. Dalības maksa sacensībās 

Pakalpojuma veids EUR 

7.1. Sacensības individuālajos sporta veidos. 1,50 - 30,00 

7.2. Sacensības komandu sporta veidos. 3,00 – 350,00 
 
8. Atlaides un atvieglojumi 
 
Apraksts 

 
Atlaide 

8.1. Sporta zāles un laukumu noma sacensībām un 
pasākumiem ilgāk par 5h. 

 
20% 

8.2. Saunas noma ilgāk par 3h.  20% 
8.3.Ķekavas sporta kluba zāles izmantošana Reģionālās 
pašvaldības policijas darbinieku fiziskās sagatavošanas 
treniņiem atbilstoši grafikam 1 reizi nedēļā 1,5h. 

 

100% 
8.4. Ķekavas sporta kluba zāles, tribīņu zāles, papildus 
ģērbtuve/dušas, āra sporta laukumu izmantošana, 
Ķekavas novada izglītības iestāžu mācību, treniņu 
sacensību nodrošināšanai. Ķekavas novadā 
reģistrētajām sporta biedrībām, kurām ir licencēta 
mācību programma (vismaz 70% sportisti deklarēti 

 

100% 
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Ķekavas novadā un sporta komandām, kuras piedalās 
republikas līmeņa sacensībās (vismaz 70% sportistu ir 
deklarēti Ķekavas novadā), treniņu procesa 
nodrošināšanai, dalībai valsts mēroga sacensībās. 

8.5. Pasažieru mikroautobusa izmantošana treniņu, 
sacensību procesa nodrošināšanai Ķekavas novada 
izglītības iestādēm, novadā reģistrētajām sporta 
biedrībām, kurām ir licencēta mācību programma 
(vismaz 70% sportisti deklarēti Ķekavas novadā). 

 

100% 

8.6. Ķekavas sporta kluba telpu izmantošana 
Individuālais apmeklējums pensionāriem, personām ar 
invaliditāti (t.sk. ģērbtuve/duša)* 

 

100% 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.11/2019) 

 

9. Ķekavas sporta kluba telpu izmantošanas pieteikšanās kārtība. 

Lai pieteiktu Ķekavas sporta kluba telpu izmantošanu Ķekavas novada izglītības iestādes, 
novadā reģistrētās sporta biedrības, kurām ir licencēta mācību programma un vismaz 70% 
sportisti deklarēti Ķekavas novadā, līdz tekošā gada 1. augustam iesniedz sporta kluba telpu 
izmantošanas pieprasījumu treniņu procesa nodrošināšanai Ķekavas izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldē.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019.gada 11.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.11/2019) 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja:       V.Baire 

 


