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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
2021.gada 8.septembris

protokols Nr.11/2021

LĒMUMS Nr. 21
Par Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa (peldbaseina) Nākotnes ielā 1A, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, papildu maksas pakalpojumu cenrādi
epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanas nodrošināšanai Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanas laikā
Izskatot jautājumu par Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa (peldbaseina) Nākotnes
ielā 1A, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā pieejamību iedzīvotājiem un līdzšinējiem
sporta nodarbību un interešu izglītības programmu īstenotājiem, ievērojot epidemioloģiskās
drošības prasības Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, konstatēts:
1. Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa (Nākotnes ielā 1A, Ķekava, Ķekavas
pagasts, Ķekavas novads) sniegto maksas pakalpojumu cenrādis ir apstiprināts
Ķekavas novada domē 2019. gada 11. jūlija sēdē (lēmums Nr. 2, prot. Nr. 15), kur
baseina izcenojumi tika noteikti ņemot vērā ekonomiskos rādītājus - baseina
uzturēšanas izmaksas un apmeklētāju skaitu, izvērtējot baseinu ietilpību un
iepriekšējo apmeklētāju plūsmu, nodrošinot izglītības procesu un publisko
apmeklējumu.
2. Ņemot vērā 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 360
“Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 360) noteiktos ierobežojošos pasākumus
attiecībā uz pulcēšanos un pakalpojumu sniegšanu spēkā ir virkne ierobežojumu, tai
skaitā attiecībā uz apmeklētāju skaitu baseinā, ģērbtuvēs, dažādu sporta grupu
plūsmu nepārklāšanos u.c.
3. Atbilstoši Noteikumos Nr. 360 40.27 1. punktā noteiktajam sporta treniņi
(nodarbības) interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu
izglītojamiem, sporta treniņi (nodarbības) bērnu diennakts nometnēs, kā arī
personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar
apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testu (tai skaitā
individuāla apmeklējuma ietvaros) iekštelpās notiek, ievērojot virkni nosacījumu,
tai skaitā, vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 25 m2 no treniņa (nodarbības)
norises telpas platības (publiskas lietošanas peldbaseinā - 15 m2 no ūdens virsmas
platības), un sporta treniņa (nodarbības) telpu piepildījums, kurās notiek
treniņprocess, nepārsniedz 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj
šo telpu infrastruktūra. Peldētapmācības peldbaseinos vienam peldētapmācības
programmas audzēknim nodrošina ne mazāk kā 6 m2 no ūdens virsmas platības.
4. Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir
mazāks par 100 vai līdz turpmākajam Ministru kabineta lēmumam, nosakot
pakalpojuma sniegšanai paredzēto platību un pieļaujamo personu skaitu, spēkā ir
Noteikumu Nr. 360 14.6 punkta nosacījumi, neatceļot pārējās epidemioloģiskās
drošības prasības. Atbilstoši Noteikumu Nr. 360 14.6 2. punktā noteiktajam sporta
treniņos (nodarbībās) iekštelpās atbilstoši šo noteikumu 38.34 punkta nosacījumiem,
sporta audzēkņu treniņos (nodarbībās), amatieru sporta kolektīvu nodarbībās, tai
skaitā publiskas lietošanas peldbaseinos, vienlaikus var atrasties ne vairāk par 20

personām grupā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no pieejamās
platības, publiskas lietošanas peldbaseinos - 10 m2 no ūdens virsmas platības, bet
peldētapmācības peldbaseinos vienam peldētapmācības programmas audzēknim ne mazāk kā 6 m2 no ūdens virsmas platības.
5. Ņemot vērā spēkā esošos epidemioloģiskos drošības nosacījumus un ierobežojumus
sporta kompleksa lielajā un mazajā baseinā, lai izlīdzinātu baseina apmeklējuma
grafiku un sniegtu iespēju vairāk Ķekavas novada iedzīvotājiem un līdzšinējiem
sporta nodarbību un interešu izglītības programmu īstenotājiem izmantot baseinus,
kā arī nodrošinātu baseina uzturēšanas izmaksu regulāru plūsmu, nepieciešams
noteikt papildu izcenojumus Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa peldbaseiniem
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā.
Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas
14. punkta a) un g) apakšpunktu,
- 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 14.6 un 40.27 punktiem,
Atklāti balsojot
ar 16 balsīm ,,Par”- (Agnese Geduševa, Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Andris Vītols,
Dace Cīrule, Edgars Brigmanis, Gatis Līcis, Indra Priede, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska,
Juris Jerums, Karina Putniņa, Kristīne Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Valts Variks, Voldemārs
Pozņaks), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – 1 (Arnolds Keisters),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. apstiprināt Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa (peldbaseina) Nākotnes ielā 1A,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, papildu maksas pakalpojumu cenrādi
epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanas nodrošināšanai līdzšinējo sporta
nodarbību un interešu izglītības programmu īstenotājiem Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanas laikā:
Pakalpojuma veids
Lielā baseina divu celiņu
īre sporta nodarbību
organizēšanai 50 minūtes
Mazā baseina īre sporta
nodarbību organizēšanai
50 minūtes
Lielā baseina īre sporta
nodarbību organizēšanai
50 minūtes

Cena bez PVN,
EUR
33,06

PVN,
EUR
6,94

Cena ar PVN,
EUR
40,00

9,92

2,08

12,00

49,59

10,41

60,00

2. Ķekavas vidusskolas direktorei nodrošināt apstiprināto papildu maksas pakalpojumu
cenrāža brīvu pieejamību Ķekavas vidusskolas telpās un publicēšanu skolas tīmekļa
vietnē.
3. Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

A. Geduševa

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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