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LĒMUMS 

Ādažos, Ādažu novadā 
 
2021.gada 27.oktobrī                                                                          Nr.176 
 

Par dalības maksu Ādažu novada pašvaldības organizētajos sporta pasākumos 
 

Lai Ādažu novada pašvaldības organizētās sporta sacensības varētu nodrošināt augstākā 
kvalitātē, disciplinētu dalībniekus, mudinātu viņus pieteikties iepriekš elektroniski, precīzāk 
plānotu un apgūtu sacensību izmaksas un lai daļēji segtu sacensību rīkošanas organizatoriskos 
izdevumus, kā arī sakarā ar novadu reģionālo reformu, nepieciešams izstrādāt jaunus 
normatīvos aktus, apvienojot abu novadu noteiktos regulējumus par dalības maksām sporta 
pasākumos. 

Pamatojoties 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 
06.10.2021. un Finanšu komitejas 19.10.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt šādu dalības maksu Sporta daļas organizētajos sporta pasākumos: 

1.1. Individuālās sporta sacensībās: 

SACENSĪBAS 
 

DALĪBAS MAKSA  
 

Ar pārskaitījumu, elektroniski 
piesakoties līdz sacensību nolikumā 

noteiktam datumam 
Piesakoties sacensību dienā 

Pieaugušajiem 
(1 persona) 
EUR, t.sk. 

PVN 

Bērniem līdz 18 g.v. 
un pensionāriem no 
63 g.v. (1 persona) 

EUR, t.sk. PVN 

Pieaugušajiem 
(1 persona) 

EUR, t.sk. PVN 

Bērniem līdz 18 g.v. 
un pensionāriem no 63 

g.v. (1 persona)  
EUR, t.sk. PVN 

Skriešana 5 - 10 5 

Riteņbraukšana 5 - 10 5 

Slēpošana 5 - 10 5 

Džudo turnīrs baltajām 
jostām 

- - - 5 

Jaungada džudo turnīrs 10 10 20 20 

Peldēšana 5 - 10 5 

Šahs 5 - 10 5 

     

Jātnieku sacensības 15 - 20 15 

 

 



1.2. Komandu sporta sacensībās: 

SACENSĪBAS 
 

DALĪBAS MAKSA  
 

Ar pārskaitījumu, elektroniski 
piesakoties līdz sacensību nolikumā 

noteiktam datumam 
Piesakoties sacensību dienā 

Pieaugušo 
komandai   
EUR, t.sk. 

PVN 

Bērniem līdz 18 g.v. 
un pensionāriem no 
63 g.v. (1 komandai) 

EUR, t.sk. PVN 

Pieaugušo 
komandai  

EUR, t.sk. PVN 

Bērniem līdz 18 g.v. 
un pensionāriem no 63 

g.v. (1 komandai) 
EUR, t.sk. PVN 

Pludmales volejbols 10 - 15 10 

Strītbols (3x3) 10 - 15 10 

Florbols (3x3) 10 - 15 10 

Mini futbols 10 - 15 10 

Telpu futbols 20 - 30 20 

Volejbols 30 - 45 30 

Basketbols 30 - 45 30 

Florbols 30 - 45 30 

Futbols 30 - 45 30 

1.3. Ieejas maksa skatītājiem uz Florbola virslīgas spēlēm: 

Pieaugušajiem 
(1 persona) 

EUR, t.sk. PVN 

Bērniem līdz 18.g.v. un 
pensionāriem no 63.g.v 

EUR, t.sk. PVN 

3 - 

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. pašvaldības organizētos novada svētkos (“Gaujas svētki”, “Nēģu svētki”, 
“Zvejnieku 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 nodaļas vadītājam organizēt šī lēmuma izpildes kontroli. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra 
lēmums Nr.34 “Par dalības maksu Ādažu novada domes organizētajos sporta pasākumos” 
un Carnikavas novada domes 2016. gada 14. septembra noteikumu Nr. INA/2016/24 
“Maksa par Carnikavas novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu 
nomu” X. nodaļa “Sporta stratēģijas nodaļas sniegtie maksas pakalpojumi”. 

 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                M.Sprindžuks  


