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LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES "LIEPĀJAS SPORTA SPĒĻU  
SKOLA" DIENESTA VIESNĪCAS SIĻĶU IELĀ 7, LIEPĀJĀ 

SNIEGTO MAKSAS PAKALPOJUMU CENAS 

 

         Termins - bārenis - bērns, kura vecāki ir miruši vai likumā noteiktajā kārtībā atzīti par 

mirušiem. 

 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 
PVN 

(euro) 

PVN 12% 
(euro) 

Cena 
ar 

PVN 
12% 

(euro) 

      

1. Sportistiem (Biedrību, klubu 
sportistiem uz līguma 
pamata), Liepājas 
profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestāžu 
pieaicinātiem speciālistiem un 
citu Liepājas izglītības iestāžu 
audzēkņiem 
 

 
 

   

1.1.  Vienvietīga istaba 
ar ērtībām/ 
mēnesī 
 

98,21 11,79 110,00 

1.2.  Viena vieta 
divvietīgā istabā 
ar ērtībām/ 
mēnesī 
 

71,43 8,57 80,00 

1.3.  Viena vieta 
divvietīgā istabā 
bez ērtībām/ 
mēnesī 
 

53,57 6,43 60,00 

2. Citām personām uz darba, 
mācību, sacensību un 
semināru u.c. pasākumu laiku 
 

    

2.1.  Vienvietīga istaba 
ar ērtībām/ 
diennaktī 
 

13,39 1,61 15,00 

2.2.  Viena vieta 
divvietīgā istabā 
bez ērtībām/ 
diennaktī 
 

8,93 1,07 10,00 

 

 

 



        3. Maksas pakalpojumiem piemērojamās atlaides 

Pakalpojuma veids Atlaides apjoms Atlaides piešķiršanas 
pamatojums 

Liepājas profesionālās 
ievirzes sporta izglītības 
iestāžu audzēkņiem 

Vienvietīga 
istaba ar ērtībām/ 
mēnesī 

50% no 
1.punkta 
1.1.apakšpunktā  
noteiktās cenas 

Iesniedzot Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādē 
“Liepājas Sporta spēļu skola” 
attiecīgas institūcijas izdotu 
dokumenta oriģinālu vai 
izrakstu, kas apliecina 
profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestāžu audzēkņa 
statusa iegūšanu, Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas Sporta spēļu skola" 
direktora rīkojums, 
saskaņojot ar Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas Domes 
Sporta pārvalde" vadītāju  

Liepājas profesionālās 
ievirzes sporta izglītības 
iestāžu audzēkņiem 

Viena vieta 
divvietīgā istabā 
ar ērtībām/ 
mēnesī 

50% 
no 1.punkta 
1.2.apakšpunktā  
noteiktās cenas 

Iesniedzot Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādē 
"Liepājas Sporta spēļu skola" 
attiecīgas institūcijas izdotu 
dokumenta oriģinālu vai 
izrakstu, kas apliecina 
profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestāžu audzēkņa 
statusa iegūšanu, Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas Sporta spēļu skola" 
direktora rīkojums, 
saskaņojot ar Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas Domes 
Sporta pārvalde" vadītāju  

Liepājas profesionālās 
ievirzes sporta izglītības 
iestāžu audzēkņiem 

Viena vieta 
divvietīgā istabā 
bez ērtībām/ 
mēnesī 

50% 
no 1.punkta 
1.3.apakšpunktā 
noteiktās cenas 

Iesniedzot Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādē 
"Liepājas Sporta spēļu skola" 
attiecīgas institūcijas izdotu 
dokumenta oriģinālu vai 
izrakstu, kas apliecina 
profesionālās ievirzes sporta 
izglītības iestāžu audzēkņa 
statusa iegūšanu, Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas Sporta spēļu skola" 
direktora rīkojums, 
saskaņojot ar Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas Domes 
Sporta pārvalde" vadītāju 



Liepājas profesionālās 
ievirzes sporta izglītības 
iestāžu audzēkņiem no 
maznodrošinātām un/vai 
trūcīgām ģimenēm 

maksa par 
dienesta viesnīcu 

100% 
no 1.punkta 
1.1., 1.2., 1.3. 
apakšpunktā 
noteiktās cenas 

Iesniedzot Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādē 
"Liepājas Sporta spēļu skola" 
attiecīgās institūcijas 
apliecinošu dokumenta 
oriģinālu vai izrakstu par 
ģimenes (personas) 
atbilstību maznodrošinātas 
ģimenes (personas) 
statusam un/vai par atbilstību 
trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam, Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādes 
"Liepājas Sporta spēļu skola" 
direktora rīkojums, 
saskaņojot ar Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas Domes 
Sporta pārvalde" vadītāju  

Liepājas profesionālās 
ievirzes sporta izglītības 
iestāžu audzēkņiem kuri 
ir bāreņi. 

maksa par 
dienesta viesnīcu 

100% 
no 1.punkta 
1.1., 1.2., 1.3. 
apakšpunktā 
noteiktās cenas 

Iesniedzot Liepājas pilsētas 
pašvaldības iestādē 
"Liepājas Sporta spēļu skola" 
attiecīgā dokumenta oriģinālu 
vai izrakstu, kas apliecina, ka 
Liepājas profesionālās 
ievirzes sporta izglītības 
audzēkņa vecāki ir miruši vai 
likumā noteiktajā kārtībā 
atzīti par mirušiem, Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas Sporta spēļu skola" 
direktora rīkojums, 
saskaņojot ar Liepājas 
pilsētas pašvaldības iestādes 
"Liepājas pilsētas Domes 
Sporta pārvalde" vadītāju  

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                             U.SESKS 


