
          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

                                                                                         1.PIELIKUMS 
                                                                                         Liepājas valstspilsētas pašvaldības  
                                                                                         domes 2022.gada 21.jūlija 
                                                                                         lēmumam Nr.270/11 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” 
sporta centra “Ezerkrasts” Dunikas ielā 9/11, Liepājā 

sniegto maksas pakalpojumu cenas 
 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 

PVN 

(euro) 

PVN 21% 

(euro) 

Cena ar 

PVN 21% 

(euro) 

1. 
Peldbaseina vienreizējs apmeklējums 
 

1.1. 
Lielā peldbaseina vienreizējs 
apmeklējums  

apmeklējuma 
reize  

1,5 stunda 
4,55 0,95 5,50 

1.2. 
Mazā peldbaseina vienreizējs 
apmeklējums   
 

apmeklējuma 
reize                    

1 stunda 
4,13 0,87 5,00 

1.3. 
Mazā peldbaseina vienreizējs 
apmeklējums, individuāla 
nodarbība bērnam 

apmeklējuma 
reize                     

1 stunda 
7,44 1,56 9,00 

2. 
Peldbaseina noma 
 

2.1. 

Lielā peldbaseina viena 
celiņa noma juridiskām  
un fiziskām personām  
 

 
 

1 stunda 24,80 5,21 30,00 

2.2. 

Mazā peldbaseina noma 
juridiskām un fiziskām 
personām 
 

 
 

1 stunda 28,93 6,07 35,00 

3. 
Pakalpojumi 
 

3.1. 
Peldēšanas instruktora 
pakalpojumi 
 

 

1 stunda 8,26 1,74 10,00 

3.2. 

Abonementu grupas ar 
peldēšanas instruktoru 
vienam skolēnam līdz  
18 gadu vecumam  
(10 reižu apmeklējums 
lielajā peldbaseinā) 
 

 
 

45 minūtes 
24,79 5,21 30,00 

4. 
Abonementa kartes iegāde 
 

 
   

4.1. 
Plastikāta abonementa kartes 
iegāde 
 

 

1 karte 2,41 0,51 2,92 

 

 



          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” 

sporta centra “Ezerkrasts” Dunikas ielā 9/11, Liepājā                                                

sniegtajiem maksas pakalpojumiem piemērojamās atlaides  

 

Nr. 
p.k. 

 Lielais 

peldbaseins 

Mazais peldbaseins 

1. Bērni līdz 12 gadu vecumam, 

skolēni, studenti, pensionāri, 

cilvēki ar īpašām vajadzībām 

Atlaide 10% no 

1.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Atlaide 10% no 

1.2.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

2. Viens pieaugušais kopā ar vienu 

bērnu vecumā līdz 12 gadiem 

 

 Atlaide 50% bērnam 

no 1.2.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

3. Abonements 10 apmeklējuma 

reizēm bērni līdz 12 gadu 

vecumam, skolēni, studenti, 

pensionāri, cilvēki ar īpašām 

vajadzībām 

Atlaide 20% no 

1.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Atlaide 20% no 

1.2.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

4. Abonements 10 apmeklējuma 

reizēm  

 

Atlaide 10% no 

1.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Atlaide 10% no 

1.2.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

5. Vienreizējs ģimenes apmeklējums 

(ne mazāk kā 3 cilvēki, no kuriem               

2 ir bērni) 

Atlaide 25% no 

kopējās 

pakalpojuma cenas 

Atlaide 25% no 

kopējās pakalpojuma  

cenas 

6. Divu celiņu vienlaicīga noma Atlaide 5 EUR 

apmērā no 

2.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

 

7. Trīs celiņu vienlaicīga noma Atlaide 10 EUR 

apmērā no 

2.1.apakšpunktā 

noteiktās kopējās 

cenas 

 

8. Četru celiņu vienlaicīga noma Atlaide 15 EUR 

apmērā no 

2.1.apakšpunktā 

noteiktās kopējās 

cenas 

 

 

Domes priekšsēdētājs                            Gunārs Ansiņš 



          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

                                                                                      3.PIELIKUMS 
                                                                                      Liepājas valstspilsētas pašvaldības  
                                                                                      domes 2022.gada 21.jūlija 
                                                                                      lēmumam Nr.270/11 
 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” 
sporta bāzēs sniegto maksas pakalpojumu cenas 

 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība  Cena bez 

PVN (euro) 

PVN 21% 

(euro) 

Cena ar 

PVN 21% 

(euro) 

1. Vingrošanas sporta bāzes  

1.1. 

Vingrošanas sporta bāze, 
Rīgas ielā 8, lielās zāles 
noma 
 

 
1 stunda 14,88 3,12 18,00 

1.2. 

Vingrošanas sporta bāze, 
Rīgas ielā 8, 
horeogrāfijas zāles noma 
 

 
1 stunda 8,26 1,74 10,00 

1.3. 
Sporta bāze, Kungu              
ielā 12, zāles noma 
 

 
1 stunda 9,92 2,08 12,00 

2. Sporta centrs “Ezerkrasts”  

2.1. 

Mīkstās sporta zāles noma 
(t.sk. ģērbtuvju un dušu 
izmantošana)* 
 

 
1 stunda 16,53 3,47 20,00 

2.2. 

Trenažieru zāles noma 
(t.sk. ģērbtuvju un dušu 
izmantošana)* 
 

 
1 stunda 20,66 4,34 25,00 

2.3. 

Trenažieru zāles noma 
individuālam 
apmeklējumam (t.sk. 
ģērbtuvju un dušu 
izmantošana)* 
 

 

 
1 stunda 4,13 0,87 5,00 

2.4. 

Pirts ar atpūtas telpu 
noma (t.sk. ģērbtuvju un 
dušu izmantošana)* 
 

 
1 stunda 12,40 2,60 15,00 

2.5. 
Brīvas telpas nomas 
maksa 1 m² 
 

 
mēnesis 5,37 1,13 6,50 

 

* 2.1., 2.2., 2.3. un 2.4.apakšpunktā noteiktajās cenās neietilpst sāls saunas izmantošana 

(ģērbtuvēs). 

 

 

 

 



          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” 

sporta bāzēs sniegto maksas pakalpojumu cenām                                        

piemērojamās atlaides 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Atlaides apjoms Atlaides 

piešķiršanas 

pamatojums 

1. Mīkstās sporta 

zāles noma 

Liepājas pilsētas 

profesionālās 

ievirzes sporta 

izglītības iestāžu 

audzēkņiem 

Atlaide 20% no 

2.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes 

“Liepājas Kompleksā 

sporta skola” direktora 

izdots rīkojums ar 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes 

“Liepājas pilsētas 

Domes Sporta 

pārvalde” vadītāja 

saskaņojumu 

2. Trenažieru 

zāles noma 

Liepājas pilsētas 

profesionālās 

ievirzes sporta 

izglītības iestāžu 

audzēkņiem 

Atlaide 20% no  
2.2. un 

2.3.apakšpunktā 
noteiktās cenas 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes 

“Liepājas Kompleksā 

sporta skola” direktora 

izdots rīkojums ar 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes 

“Liepājas pilsētas 

Domes Sporta 

pārvalde” vadītāja 

saskaņojumu 

3. Pirts ar 

atpūtas telpu 

noma 

Ja tiek izmantota 

vairāk kā vienu 

stundu 

Atlaide 2 EUR 

apmeklējuma 

otrai stundai; 

Atlaide 4 EUR 

katrai stundai no 

trešās 

apmeklējuma 

stundas no 

2.4.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Atlaidi piemēro 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes 

“Liepājas Kompleksā 

sporta skola” 

administrācija 

(kasieris) 

 

 Domes priekšsēdētājs                  Gunārs Ansiņš 

  

 

 



          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

                                                                                     2.PIELIKUMS 
                                                                                     Liepājas valstspilsētas pašvaldības  
                                                                                     domes 2022.gada 21.jūlija 
                                                                                     lēmumam Nr.270/11 
 

 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” 
sporta centra “Ezerkrasts” Dienesta viesnīcas Dunikas ielā 9/11, Liepājā 

sniegto maksas pakalpojumu cenas 
 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena 

bez PVN 

(euro) 

PVN 12% 

(euro) 

Cena ar 

PVN 12% 

(euro) 

  

1. 

Sportistiem (biedrības, 
klubus pārstāvošiem 
sportistiem, uz noslēgtā 
līguma pamata), 
Liepājas profesionālās 
ievirzes sporta izglītības 
iestāžu pieaicinātiem 
speciālistiem 

 

   

1.1.  

viena vieta 
divvietīgā 
istabā ar 
ērtībām/ 
mēnesī 

89,28 10,71 100,00 

1.2.  

viena vieta 
istabā bez 
ērtībām/ 
mēnesī 

71,43 8,57 80,00 

2. Citām personām 

2.1.  

viena vieta 
istabā ar 
ērtībām/ 
diennaktī 

8,93 1,07 10,00 

2.2.  

viena vieta 
istabā bez 
ērtībām/ 
diennaktī 

7,14 0,86 8,00 

2.3.  

viena vieta 
istabā līdz  
18 vietām 

bez ērtībām/ 
diennaktī 

6,25 0,75 7,00 

 

 

 

 

 

 

 



          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Kompleksā sporta skola” 

sporta centra “Ezerkrasts” dienesta viesnīcas Dunikas ielā 9/11, Liepājā 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem piemērojamās atlaides 

 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojuma veids Atlaides 

apjoms 

Atlaides piešķiršanas 

pamatojums 

1. Viena 

vieta 

istabā 

mēnesī 

Liepājas 

profesionālās ievirzes 

sporta izglītības 

iestāžu audzēkņiem 

75% no 

1.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes 

“Liepājas Kompleksā 

sporta skola” direktora 

izdots rīkojums ar 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes 

“Liepājas pilsētas 

Domes Sporta pārvalde” 

vadītāja saskaņojumu 

2. Maksa 

par 

dienesta 

viesnīcu 

Liepājas 

profesionālās ievirzes 

sporta izglītības 

iestāžu audzēkņiem, 

kuru ģimenei piešķirts 

maznodrošinātas vai 

trūcīgas ģimenes 

statuss 

100%  Maznodrošinātas vai 

trūcīgas ģimenes 

statusu apliecinoša 

dokumenta oriģināls, 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes 

“Liepājas Kompleksā 

sporta skola” direktora 

izdots rīkojums ar 

Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes 

“Liepājas pilsētas 

Domes Sporta pārvalde” 

vadītāja saskaņojumu 

3. Maksa 

par 

dienesta 

viesnīcu 

Liepājas 

profesionālās ievirzes 

sporta izglītības 

iestāžu audzēkņiem, 

kuri ir bāreņi 

100% Dokumenta oriģināls vai 

izraksts, kas apliecina, 

ka audzēkņa vecāki ir 

miruši vai likumā 

noteiktajā kārtībā atzīti 

par mirušiem, Liepājas 

pilsētas pašvaldības 

iestādes “Liepājas 

Kompleksā sporta skola” 

direktora izdots rīkojums 

ar Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādes 

“Liepājas pilsētas 

Domes Sporta pārvalde” 

vadītāja saskaņojumu 

 

 Domes priekšsēdētājs                                                                                 Gunārs Ansiņš 



          Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

   


