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Par dalības maksu Ādažu novada domes organizētajos sporta pasākumos
Izvērtējot iepriekšējo gadu Ādažu novada domes organizēto sporta pasākumu rezultātus, kā
arī apzinot apkārtējo novadu pieredzi, tika secināts, ka organizatoriem bieži rodas papildu
izdevumi iepriekš pieteikušos dalībnieku neierašanās gadījumos (numuru, laika kontroles čipu
iegāde, u.c.). Ja sacensībām netiek piemērota dalības maksa, tad daudzi dalībnieki izvēlas
pieteikties tikai sacensību dienā un organizators nevar pietiekoši precīzi paredzēt, cik šādu
dalībnieku varētu būt. Tādejādi, bieži ir situācijas, kad nav iespējams nodrošināt visu
dalībnieku dalību sacensībās, rodas laika novilcināšana sacensību programmā, radot
dalībnieku neapmierinātību, vai arī otrādi – organizatori pasūta lieku inventāru, bet
pieteikušies dalībnieki nav ieradušies.
Lai sacensības varētu nodrošināt augstākā kvalitātē, disciplinētu dalībniekus, mudinātu viņus
pieteikties iepriekš elektroniski, precīzāk plānotu un apgūtu sacensību izmaksas, kā arī lai
daļēji segtu sacensību rīkošanas organizatoriskos izdevumus, nepieciešams ieviest dalības
maksu.
Aprēķināts, ka plānotās sacensību tiešās un netiešās izmaksas varētu sastādīt 21 915 EUR
gadā (t.sk., ieņēmumi no dalības maksas sacensībās būtu 5 530 EUR). Tādejādi, pašvaldības
līdzfinansējums sacensību organizēšanai būtu 75 %, bet pārējie izdevumi tiktu segti no
dalības maksas ieņēmumiem.
Pamatojoties uz “Maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinu” (pielikums Nr.1) un uz likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)
apakšpunktu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 05.02.2019. atzinumu, un
Finanšu komitejas 19.02.2019. atzinumu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Noteikt šādu dalības maksu Sporta daļas organizētajos sporta pasākumos:
1.1. Individuālās sporta sacensībās:
DALĪBAS MAKSA

SACENSĪBAS

Skriešana
Riteņbraukšana

Ar pārskaitījumu, elektroniski
piesakoties līdz sacensību nolikumā
noteiktam datumam
Pieaugušajiem Bērniem līdz 18 g.v.
un pensionāriem no
(1 persona)
63 g.v. (1 persona)
EUR, t.sk.
PVN
EUR, t.sk. PVN
5
5
-

Ar norēķinu karti klātienē, piesakoties
sacensību dienā

10
10

Bērniem līdz 18 g.v.
un pensionāriem no 63
g.v. (1 persona)
EUR, t.sk. PVN
5
5

Pieaugušajiem
(1 persona)
EUR, t.sk. PVN

Slēpošana

5

-

10

5

Peldēšana

5

-

10

5

1.2. Komandu sporta sacensībās:
DALĪBAS MAKSA

SACENSĪBAS

Ar pārskaitījumu, elektroniski
piesakoties līdz sacensību nolikumā
noteiktam datumam
Pieaugušo un
Bērniem līdz 18 g.v.
jauktajai
un pensionāriem no
komandai
63 g.v. (1 komandai)
EUR, t.sk.
EUR, t.sk. PVN
PVN

Ar norēķinu karti klātienē, piesakoties
sacensību dienā
Pieaugušo un
jauktajai
komandai
EUR, t.sk. PVN

Bērniem līdz 18 g.v.
un pensionāriem no 63
g.v. (1 komandai)
EUR, t.sk. PVN

Stafešu skrējiens

10

-

15

10

Pludmales volejbols

10

-

15

10

Strītbols

10

-

15

10

Florbols (3x3)

10

-

15

10

Telpu futbols

20

-

30

20

Volejbols

30

-

45

30

Basketbols

30

-

45

30

Florbols

30

-

45

30

Futbols

30

-

45

30

2. Noteikt šādus īpašus nosacījumus:
2.1. Ādažu novada vasaras sporta svētkos dalības maksu iekasē tikai no komandas
(komandu sporta veidos);
2.2. dalības maksu katrai distancei piemēro dalībniekiem, kas piedalās vairākās sacensību
distancēs (grupās), ja to pieļauj sacensību nolikums un programma;
2.3. ja dalībnieks pieteicies elektroniski, bet nav iepriekš samaksājis dalības maksu, tad tā
tiek piemērota tādā apmērā, kāda paredzēta, piesakoties klātienē;
2.4. dalībnieka neierašanās, izstāšanās vai diskvalificēšanas gadījumā dalības maksu
neatmaksā;
2.5. dalības maksu nepiemēro:
2.5.1. domes organizētos ziemas sporta svētkos un novada svētkos “Gaujas svētki”;
2.5.2. dalībniekiem ar speciāliem ielūgumiem, ja tas paredzēts sacensību nolikumā;
2.5.3. daudzbērnu ģimenēm, uzrādot karti “Ģimenes karte 3+” kopā ar personu
apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību);
2.5.4. personām ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību kopā ar personu
apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).
3. Grāmatvedības daļas vadītājam organizēt šī lēmuma izpildes kontroli.
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