
 
 
 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 
2022.gada 23.februārī                                                                       Nr. 53 
 

 Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, 
telpu un laukumu  nomas maksām 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 1. jūnija noteikumu Nr. 97 „Par publiskas 
personas mantas iznomāšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā veiktiem aprēķiniem, likuma “Par 
pašvaldībām” 14  panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 14.punkta “a”, “b” un “g” apakšpunktu, Ādažu novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Noteikt nomas maksu Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sporta 
infrastruktūras telpu un laukumu iznomāšanai publiskai personai, tās iestādei vai 
kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai, vai privāto tiesību subjektam (1.pielikums 
un 2.pielikums). 

2. Nepilnas stundas nomas maksas aprēķinu veic proporcionāli vienas stundas cenas daļai, un 
piemēro pakalpojuma sniegšanas brīdī spēkā esošā pievienotās vērtības nodokļa  likmi. 

3. Nomas maksu nepiemēro: 
3.1. pašvaldības vispārizglītojošo iestāžu skolēniem sporta stundās un interešu izglītības 

nodarbībās; 
3.2. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas izglītojamajiem treniņu nodarbībās; 
3.3. personām ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību). 

4. Viena persona var iegādāties vienu abonementu vai biļeti ar atlaidi. 

5. Noteikt vienreizēju atlaidi peldēšanas abonementiem un peldēšanas biļetēm:   
5.1. Zinību dienā (1.septembris)      – 15 %;  
5.2. Lieldienās         – 10 %; 
5.3. Ādažu Sporta centra gada jubilejā (15.septembris)   – 20 %; 
5.4. Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (16.-17.novembris)  – 15 %;  
5.5. Ziemassvētkos (21-23.12);  Jaunajā gadā (29.–30.decembris)  – 10 %;  

6. Abonements peldēšanai 12 reizēm derīgs 4 mēnešus, un 6 reizēm - 2 mēnešus no to iegādes 
brīža. Abonementa lietotāja prombūtnes gadījumā Ādažu Sporta centra administrators var 
pagarināt abonementu līdz vienam mēnesim, ja nav beidzies derīguma termiņš, un 
abonementa lietotājs to ir pieprasījis pirms prombūtnes. 

7. Abonementiem ir neierobežots apmeklējumu skaits vienu mēnesi no iegādes brīža. 
Abonements ir derīgs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

8. Peldbaseina apmeklējuma „laimīgo stundu” nosaka pašvaldības Sporta nodaļas (turpmāk 
– Sporta nodaļa) vadītājs.  

9. Peldbaseina apmeklētājiem piemēro atlaidi 30 % apmērā, uzrādot Ģimenes 3+ karti. 
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10. Bērni ar invaliditāti un personas ar kustību traucējumiem (pavadoņa vadībā) vienu reizi 
nedēļā var apmeklēt baseinu bez maksas, uzrādot invaliditātes apliecību un Ādažu novada 
sociālā dienesta izziņu. 

11. Pašvaldības administratīvajā teritorijā reģistrētas sabiedriskā labuma sporta organizācijas 
var pieteikties sporta, aerobikas, cīņu zāles un futbola laukumu bezmaksas lietošanai ne 
vairāk kā 40 stundas kalendāra gadā, sporta nometņu un bērnu sacensību rīkošanai. 

12. Biedrībai un nodibinājumam, kura juridiskā adrese reģistrēta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā: 
12.1. piemēro atlaidi 50 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu 

nodarbības bērniem līdz 18 gadu vecumam (ieskaitot); 
12.2. piemēro atlaidi 30 % apmērā (izņemot peldbaseinam), ja tā organizē treniņu 

nodarbības pieaugušajiem, sākot no 19 gadu vecuma. 

13. Pašvaldības darbinieki: 
13.1. var izmantot sporta spēļu zāli bez maksas, vienu reizi nedēļā, 90 minūtes, ārpus darba 

laika, saskaņojot ar Sporta nodaļas vadītāju; 
13.2. saņem nomas maksas atlaidi 50 % apmērā baseina un aerobikas zāles izmantošanai 

vienu reizi nedēļā, 60 minūtes, ārpus darba laika, saskaņojot ar Sporta nodaļas 
vadītāju. 

14. Carnikavas stadiona dabīgā zāliena futbola laukuma ¼ (viena ceturtā daļa) un Rožu ielas 
mākslīgā seguma futbola laukums var tikt iznomāts juridiskām/fiziskām personām 
(turpmāk – personas) sporta komandas mācību treniņu procesa nodrošināšanai, atbrīvojot 
personas no nomas maksas 100 % apmērā, ja pastāv visi sekojošie nosacījumi: 

- personas juridiskā adrese reģistrēta (fiziskām personām - dzīvesvieta deklarēta) Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā; 

- sporta komanda sporta sacensībās pārstāv Ādažu novadu (ja komanda piedalās 
sacensībās); 

- sporta komandā vismaz 70 % no dalībniekiem ir deklarēti Ādažu novadā; 
- komandas dalībniekiem, kuri ir deklarēti Ādažu novadā, persona nodrošina bezmaksas 

treniņu nodarbības. 

15. Futbola laukumu izmantošana šo noteikumu 14. punktā minētajā kārtībā pieļaujama vienīgi 
laikā, kad tas netiek izmantots pašvaldības iestāžu mācību un/vai treniņu procesa 
nodrošināšanai vai nav iznomāts trešajām personām, vai tajā nav paredzēti uzkopšanas 
darbi, vai arī nav citu ierobežojumu (izmantošanai nepiemēroti laika apstākļi utm.). 

16. Sporta nodaļas vadītājam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

17. Lēmums stājas spēkā 2022. gada 1. martā. 

18. Ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē: 

18.1. Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa lēmums Nr. 97 „Par maksas pakalpojumu 
un nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā”; 

18.2. 2016. gada 14. septembra noteikumu Nr. INA/2016/24 “Maksa par Carnikavas 
novada pašvaldības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem un telpu nomu” (apstiprināti 
ar Carnikavas novada domes 2016. gada 14. septembra lēmumu (protokols Nr. 19, 
4.§) X. nodaļa. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                  M.Sprindžuks 
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1.pielikums 
Ādažu novada pašvaldības domes 

2022. gada 23. februāra  
lēmumam Nr. 53 

                            
Ādažu sporta centra  peldbaseina un saunas nomas maksa 

 
Biļešu un 

abonementu veids 
Ilgums  
(min.) 

Nodarbības 
cena 

(EUR), bez 
PVN 

Nodarbības 
cena 

(EUR), ar 
PVN 

Abon. 
cena 6 
reizēm 

bez 
PVN 

(EUR)  

Abon. 
cena 6 
reizēm 
ar PVN 
(EUR) 

Abon. 
cena 12 
reizēm 

bez PVN 
(EUR)  

Abon. 
cena 12 

reizēm ar 
PVN 

(EUR) 

           Darba dienās plkst. 08:00 – 14:00  

1. 1 persona * 60 3.72 4.50 18.60 22.50 37.19 45.00 

           Darba dienās plkst.14:00 – 21:30 
Sestdienās un svētdienās plkst. 09:00 – 20:30 

 

2. 1 persona * 60 5.87 7.10 29.34 35.50 58.68 71.00 

3. 1 pensionārs * 60 1.77 2.15     

4. Skolnieki, 
studenti, bērni * 

60 2.93 3.55 14.67 17.75 29.34 35.50 

5. Ģimenes biļete * 
(2 pieaugušie + 1 
bērns, vai  
2 pieaugušie + 2 
bērni) 

60 9.92 12.00 49.59 60.00 99.17 120.00 

6. 1 pieaugušais un 
1 bērns * (līdz 12 
gadu vecumam 
(ieskaitot)) 

60 6.61 8.00 33.06 40.00 66.12 80.00 

7. Par katru nākamo 
bērnu (līdz 12 
gadu vecumam 
(ieskaitot)) 

60 1.78 2.15   

  

8. Laimīgā stunda * 

60 

pieaugušie  
2.93 

studenti      
1.45 
bērni          
0.91 

pieaugušie  
3.55 

 bērni      
1.75 

pensionāri          
1.10 

  

  

 
                            Nomas priekšmets  

Laiks     
(min.)  

 
Cena,  bez 

PVN 
(EUR) 

Cena,  ar 
PVN 

(EUR) 

9. Viss baseins (ne vairāk kā 36 personas)  60  193.39 234.00 

nomājot 2 reizēm - atlaide 10 %      

nomājot 3 reizēm un vairāk - atlaide 15 %    

10 Viens celiņš (ne vairāk kā 12 personas)  60  64.46 78.00 

nomājot 2 reizēm - atlaide 10 %      

nomājot 3 reizēm un vairāk - atlaide 15 %    
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11. Viens celiņš skolnieku grupām (ne vairāk kā 12 
personas) 

 
60  32.23 39.00 

nomājot 2 reizēm - atlaide 10 %      

nomājot 3 reizēm un vairāk - atlaide 15 %    

12. Saunas telpa (tai skaitā ģērbtuve) 
pieteikt 2h iepriekš 

 
60  24.79 30.00 

    * 30 % atlaide uzrādot Ģimenes 3+ karti  
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2.pielikums 
Ādažu novada pašvaldības domes 

2022. gada 23. februāra  
lēmumam Nr. 53  

 
Ādažu sporta centra Sporta spēļu zāles, Aerobikas zāles, Cīņu zāles, Tenisa 

zāles, Ādažu stadiona Futbola laukuma, Carnikavas stadiona Rožu ielas 
futbola laukumu nomas maksa 

 Telpas un nosacījumi 
Ilgums 
(min.) 

Cena 
(EUR),  bez 

PVN 

Cena 
(EUR),  
ar PVN 

 Ādažu sporta centra Sporta spēļu zāle   60 28.93 35.00 

1. Ādažu sporta centra  Sporta spēļu zāle ½  60 14.46 17.50 

 Ādažu sporta centra  Sporta spēļu zāle   Diena        
(8 stundas) 

115.70 140.00 

2. Ādažu sporta centra  Aerobikas zāle līdz 20 personām  60 13.22 16.00 

3. Ādažu sporta centra  Cīņas zāle līdz 30 personām   60 13.22 16.00 

 
4. 

Ādažu sporta centra  Tenisa zāle 
60 1.82 2.20 

 Ādažu sporta centra  Tenisa zāle skolēniem un pensionāriem 60 0.91 1.10 

 Ādažu stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 66.12 80.00 

5. ½ Ādažu stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 33.06 40.00 

 Ādažu stadiona dabīgā zāliena futbola laukums Diena        
(8 stundas) 

264.46 320.00 

 Carnikavas stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 74.38 90.00 

6. ½ Carnikavas stadiona dabīgā zāliena futbola laukums 60 37.19 45.00 

 Carnikavas stadiona dabīgā zāliena futbola laukums Diena 
(8 stundas) 

287.52 360.00 

 Rožu ielas mākslīgā seguma futbola laukums 60 57.85 70.00 

7. ½ Rožu ielas mākslīgā seguma futbola laukums 60 28.93 35.00 

 Rožu ielas mākslīgā seguma futbola laukums Diena 
(8 stundas) 

231.40 280.00 

  
 
 

 


