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Apstiprināti
ar Ķekavas novada domes
2019.gada 11.jūlija sēdes
lēmumam Nr.1. (protokols Nr.15. )
Saistošie noteikumi Nr.11/2019

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 15.janvāra saistošajos
noteikumos 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. Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3/2015
„Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Ķekavas sporta kluba telpu izmantošana
Pakalpojuma veids
1.1.Sporta zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas) no 8.00-15.00.
1.2.Sporta zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas) no 15.00-23.00.
1.3.Tribīņu sporta zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas).
1.4.Papildus ģērbtuve/dušas.
1.5.Individuālais apmeklējums bērniem, jauniešiem
līdz 18 g.v., studentiem, pensionāriem, personām ar
invaliditāti (t.sk. ģērbtuve/duša)* (t.sk.
ģērbtuve/duša)*
1.6.Individuālais apmeklējums no 18 g.v. (t.sk.
ģērbtuve/duša)*

Fiziskām
personām,
EUR/1h
25,00
30,00
8,00

Juridiskām
personām,
EUR/1h
35,00
40,00
12,00
17,00

1,00
2,50

*In d ivid u ā la i s a p mek lēj u ms p ie eja ms t ika i ā rp u s p lā n o tā sp o rta n o d a rb īb u la ika .

1.2. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Āra sporta laukumu izmantošana
Pakalpojuma veids
2.1. Sporta laukums pie Ķekavas vsk. sākumskolas.
2.2. Sporta laukums „Bumbiņas”.

Fiziskām
personām,
EUR/1h

Juridiskām
personām,
EUR/1h
25,00
25,00

2.3. Sporta laukums "Fortius".
2.4. Slidotava
2.5. Sporta laukums “Rāmaviņa”.

25,00
25,00
25,00

„;
1.3. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Sacensību un pasākumu rīkošana
Pakalpojuma veids
3.1.Sporta kluba zāle (t.sk. divas ģērbtuves/dušas).
3.2.Sporta kluba tribīņu zāle (t.sk. ģērbtuve/dušas).
3.3.Sauna (pieteikšanās 2h iepriekš).
3.4.Kafejnīcas, bufetes u.c. uzstādīšanas noma.

Telpu noma,
EUR/1h
45,00
15,00
10,00
10,00

„;
1.4. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 5.punktu šādā redakcijā:
„5. Dažādi
Pakalpojuma veids
5.1. Vieta tirdzniecības automāta uzstādīšanai.
5.2. Reklāmas materiālu izvietošana sporta kluba
telpās (plakāti, baneri, uzlīmes, karogi u.c.)

EUR/1 m2 mēnesī
30,00
26,00

„;
1.5. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Atlaides un atvieglojumi
Apraksts
8.1. Sporta zāles un laukumu noma sacensībām un
pasākumiem ilgāk par 5h.
8.2. Saunas noma ilgāk par 3h.
8.3.Ķekavas sporta kluba zāles izmantošana
Reģionālās pašvaldības policijas darbinieku fiziskās
sagatavošanas treniņiem atbilstoši grafikam 1 reizi
nedēļā 1,5h.
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
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).

Atlaide
20%
20%

100%

100%

100%
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8.6.Ķekavas sporta kluba telpu izmantošana
Individuālais apmeklējums pensionāriem, personām ar
invaliditāti (t.sk. ģērbtuve/duša)*
„;

100%

1.6. Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar 9.punktu šādā redakcijā:
„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 “.”
2. Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības izdevumā „Ķekavas novads” un
stājas spēkā to publicēšanas dienā.
Domes priekšsēdētāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

3

Saistošo noteikumu Nr. 11/2019
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2015.gada 15.janvāra saistošajos noteikumos
Nr.3/2015 „Par Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumiem””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļa

Norādāmā informācija

Spēkā esošie saistošie noteikumi „Par Ķekavas novada
1. Projekta nepieciešamības pašvaldības sporta aģentūras maksas pakalpojumiem”
pamatojums.
nosaka maksu par sporta zāles, sporta laukumu, ģērbtuvju
un saunas izmantošanu, inventāra nomu, tirdzniecības
vietas nomu, maksu par sporta sacensību apmeklējumu un
dalības maksu sacensībās. Grozījumi maksas
pakalpojumu cenrādī un telpu nomas maksu sarakstā
sagatavoti saskaņā ar Ķekavas novada pašvaldības
instrukcijas Nr. 15/6 “Ķekavas novada pašvaldības
maksas pakalpojumu izcenojuma noteikšanas metodika
un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” 20. punktu. Ir
mainījies esošo pakalpojumu piedāvājums, izmaksas,
pamatojoties uz maksas pakalpojumu izcenojumu
aprēķinu, ievērtējot katra pakalpojuma pašizmaksu.
2. Īss projekta satura
izklāsts:
Atsauce uz ārējiem
normatīviem aktiem, no
kuriem izriet
pilnvarojums izstrādāt
saistošos noteikumus.
Saistošo noteikumu
izdošanas mērķis un
skaidrojums

Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punkts paredz pašvaldības tiesības izdot saistošos
noteikumus citos likumos un Ministru kabineta noteikumos
paredzētos jautājumos.
Publisko aģentūru likuma 17.panta otrā daļa nosaka, ka
pašvaldības uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta,
sniedzot maksas pakalpojumus saskaņā ar pašvaldības
domes apstiprinātu cenrādi. Savukārt, šā paša likuma
17.panta ceturtajā daļā noteikts, ka šos pakalpojumus
nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir Ķekavas novada
pašvaldības sporta aģentūras noteikto maksas pakalpojumu
cenu noteikšana, pamatojoties uz izdevumiem, kuri
nepieciešami pakalpojuma nodrošināšanai.
Grozījumi nosaka nedzīvojamo telpu, sporta zāles, sporta
laukumu, ģērbtuvju, saunas, tirdzniecības vietas nomas
maksu, sporta inventāra nomu, reklāmas pakalpojumu, kā
arī ieejas maksu valsts nozīmes sporta pasākumus, dalību
sacensībās, atlaides un atvieglojumus, kā arī Ķekavas
sporta kluba telpu izmantošanas kārtību.
3. Informācija par plānoto Maksas par Ķekavas novada pašvaldības sniegtajiem
projekta ietekmi uz
pakalpojumiem iekasēšana papildina budžeta ieņēmumus.
pašvaldības budžetu.
Nav nepieciešamība veidot jaunas institūcijas, darba vietas,
paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai nodrošinātu
saistošo noteikumu izpildi.
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4. Informācija par plānoto Ķekavas novada izglītības iestāžu audzēkņi, sporta
projekta ietekmi uz
biedrības un sporta klubi, sporta interešu grupas un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības iedzīvotāji, kuri nodarbojas ar sporta
pašvaldības teritorijā.
aktivitātēm.
Sniegtie
pakalpojumi
nodrošinās
Mērķgrupa, uz kuru
daudzveidīgāku mērķgrupu iespējas realizēt aktīvo atpūtu
attiecināms saistošo
un veselīgu dzīvesveidu.
noteikumu tiesiskais
regulējums
5. Informācija par
Ķekavas novada pašvaldība, Ķekavas novada pašvaldības
administratīvajām
sporta aģentūra.
procedūrām.
Institūcija, kurā
privātpersona var
griezties saistošo
noteikumu piemērošanā
6. Informācija par
Saistošie noteikumi izstrādāti pēc Ķekavas novada
konsultācijām ar
pašvaldības sporta aģentūras iniciatīvas. Konsultācijas ar
privātpersonām.
privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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