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;APSTIPRINĀTS 
Nīcas novadā domē 
2016.gada 11. jūlijā 

Protokols Nr .10 

 
AKTUĀLĀ REDAKCIJA  uz 09.10. 2017. 
Grozījumi 
1. Nīcas novada domes   08.08.2016 sēdes  (protokols Nr. 11 )  lēmums (pts.Nr. 17) 
2. Nīcas novada  domes 15.05.2017 sēdes (protokols  nr.9)  lēmums ( pts Nr. 15) 
3. Nīcas  novada domes 09.10.2017.  sēdes (protokols Nr. 16)  lēmums (pts Nr.19) 
 
 

 Nīcas sporta halles maksas pakalpojumi 

 
1. Nīcas sporta halles telpu bezmaksas izmantošana (bez pirts apmeklējuma):  

1.1. Nīcas novada pašvaldības organizētajiem sporta pasākumiem, pamatojoties uz 
Nīcas novada pašvaldības atbildīgo organizatoru pieprasījuma; 

1.2. Nīcas vidusskolas mācību procesa un interešu izglītības programmu nodrošināšanai 
3 dienas nedēļā līdz pl. 16.30 saskaņā ar apstiprinātu grafiku; 

1.3. Nīcas novadā organizēto sporta pulciņu dalībniekiem saskaņā ar apstiprinātu 
grafiku; 

1.4. Nīcas novada izglītības iestāžu sporta pasākumu un sporta sacensību 
nodrošināšanai; 

1.5. līdz divām nodarbībām nedēļā grupām, kuras kā novada komandas dalībnieki startē  
novadu čempionātu vai augstāka ranga sacensībās. 

1.6.  vienu reizi (līdz 2 stundām) nedēļā brīvais apmeklējums novada iedzīvotājiem ½ 
zāle volejbola, basketbola, florbola nodarbībām pēc apstiprināta grafika, 

1.7.  vienu treniņa  nodarbību nedēļā trenažieru zālē  komandu dalībniekiem, kas 
pārstāv Nīcas novada komandas Kurzemes  vai augstāka  mēroga sacensībās. 

                (apstiprināts ar Nīcas novada domes 2017.g. 15. maija(prot. nr.9)  sēdes  lēmumu) 

 
2. Nīcas sporta halles telpu izmantošana par samaksu: 

2.1. sporta zāles noma 1 stunda ar iespēju izmantot aprīkojumu, ģērbtuves un dušas – 
21 EUR; 

2.2.  viena puse no sporta zāles (volejbola, basketbola laukuma) noma viena stunda ar 
iespēju izmantot aprīkojumu, ģērbtuves un dušas – 10,50 EUR; 

2.3. trenažieru zāle vienai personai  viens  apmeklējums  ar iespēju izmantot 

aprīkojumu, ģērbtuves un dušas – 3 EUR; 

2.4. trenažieru zāles abonements vienai personai (desmit apmeklējumi) ar iespēju 

izmantot aprīkojumu, ģērbtuves un dušas – 15 EUR; 

2.5. trenažieru zāle grupai (līdz 10 cilvēkiem)  viena  stunda - 20 EUR; 

2.6. aerobikas zāle grupām  viena stunda ar iespēju izmantot  

aprīkojumu, ģērbtuves un dušas – 10 EUR; 

2.7. aerobikas zāles abonements (10  reizes pa stundai) ar iespēju izmantot aprīkojumu, 

ģērbtuves un dušas – 50 EUR; 

               grozījumi 08.08.2016. Nīcas novada domes  sēdē (prot. Nr. 11) 

2.8. pirts noma ar iespēju izmantot ģērbtuves un dušu: 



2 

 

2.8.1.  viena stunda – 25 EUR; 

2.8.2. katra nākamā stunda – 20 EUR; 

2.9.  trenažieru  zāles  mēneša abonements vienai  personai   (neierobežots 

apmeklējumu skaits) ar iespēju  izmantot  aprīkojumu, ģērbtuves  un dušas -  20.- 

EUR. 
                (apstiprināts ar Nīcas novada domes 2017.g. 15. maija(prot. nr.9)  sēdes  lēmumu)’ 

2.10. viena stunda (iepriekš saskaņojot) kāpšanai alpīnisma  sienā ( ar iespēju 
       izmantot ģērbtuves  un  dušas) -2.- EUR(ieskaitot PVN). Kāpšanai izmanto tikai  Nīcas 
       sporta centra  inventāru. 
        ( apstiprināts  ar Nīcas novada domes 2017.g.9. oktobra (prot. Nr. 16) sēdes lēmumu) 

 

3. Nīcas sporta halles zāles izmantošana par maksu ar atlaidi: 
3.1. grupām, kur vairāk kā 50% no dalībniekiem ir Nīcas novada iedzīvotāji: 

3.1.1. visa zāle  vienu stundu – 10.50 EUR; 
3.1.2. viena puse zāles  vienu stundu – 5.25 EUR; 

3.2.  uzņēmumiem, kas atbalsta (sponsorē) Nīcas novada sabiedriskās sporta  
              organizācijas: 

3.2.1. visa zāle  vienu stundu – 15.75 EUR; 
3.2.2. viena puse zāles  vienu stundu – 7.88 EUR; 

3.3. trenažieru zāle viena stundu Nīcas izglītības iestāžu skolniekiem un Nīcas 
             novadā deklarētiem jauniešiem līdz 18 gadiem ar iespēju izmantot  
             aprīkojumu, ģērbtuves un dušas - 1 EUR 
3.4. trenažieru zāles abonements Nīcas izglītības iestāžu skolniekiem un Nīcas 
             novadā deklarētiem jauniešiem līdz 18 gadiem vienai personai (8 reizes pa  
             stundai) ar iespēju izmantot aprīkojumu, ģērbtuves un dušas – 5 EUR, 
3.5. viena stunda vienai  personai  (iepriekš saskaņojot),  kura ir  Nīcas novada  
             izglītības  iestādes audzēknis  vai Nīcas  novadā deklarēts  jaunietis līdz 18 
             gadiem, kāpšanai alpīnisma  sienā  (ar iespēju izmantot ģērbtuves un  dušas)   

– 1.- EUR (ieskaitot PVN). Kāpšanai izmanto  tikai Nīcas  sporta centra  
inventāru.  

                        ( apstiprināts  ar Nīcas novada domes 2017.g.9. oktobra (prot. Nr. 16) sēdes lēmumu) 

 
4. Par Nīcas sporta halles izmantošanu sporta pasākumu organizēšanai ar iespēju izmantot 

visus piedāvātos pakalpojumus: 

4.1. viena stunda -  100 EUR; 

4.2.  katra nākamā  stunda - 50 EUR. 

 

5. Reklāmas izvietošana sporta hallē mēnesī par 1m2: 

5.1.  ja izvieto 1-6 mēnešus - 20 EUR; 

5.2.  no 7 mēnešiem un vairāk - 10 EUR. 

 

6. Izbraukuma tirdzniecība pasākumu laikā (bez papildus aprīkojuma)  -10 EUR. 

7. Maksa iekasējama pilnā apjomā pirms pakalpojuma sniegšanas. 

8. Individuālie maksātāji par pakalpojumu maksājumu veic Nīcas sporta hallē vai uzrāda 

maksājuma uzdevumu/kvīti par pakalpojumu Nīcas sporta halles darbiniekiem. 
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9. Juridiskās personas un  pašnodarbinātās personas  par pakalpojumu Nīcas sporta hallē 

slēdz nomas līgumu un maksājumus veic ar pārskaitījumu. 

        grozījumi 08.08.2016. Nīcas novada domes  sēdē (prot. Nr. 11) 

10.  Visas cenas norādītas EUR ar PVN. 
11.  Lēmums stājas spēkā ar 2016.gada 11.jūliju. 

 
 
Domes priekšsēdētājs       A.Petermanis 
 


