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Saskaņā ar 2014.gada 30.aprīļa Mārupes novada Domes sēdes Nr.6 lēmumu Nr. 29 ir 

apstiprināts Mārupes novada pašvaldības sporta zāļu, laukumu, izglītības un 

kultūras iestāžu telpu nomas cenrādis.  

 

 

 

1. Maksa par Mārupes vidusskolas,  Kantora ielā 97, Mārupē, sporta zāles, laukumu un 

aktu zāles nomas lietošanu:  

 1.1.Sporta zālei (lielai) ar ģērbtuvi un dušām 11,50 EUR (vienpadsmit euro un 50 

centi) + PVN stundā; 1.2.Sporta zālei (mazai) ar ģērbtuvi un dušām 6,00 EUR (seši euro 

un 00 centi) + PVN stundā; 

 1.3. Futbola laukumam ar mākslīgo segumu 14,50 EUR (četrpadsmit euro un 50 

centi) + PVN stundā; 

 1.4. Futbola laukumam ar mākslīgo segumu, apgaismojums, ģērbtuvēm un dušām 

18,50 EUR (astoņpadsmit euro un 50 centi) + PVN stundā; 

 1.5. Futbola laukumam ar dabīgo zālāju 24,50 EUR (divdesmit četri euro un 50 

centi)+ PVN stundā;  

 1.6. Futbola laukumam ar dabīgo zālāju, ģērbtuvēm un dušām 28,50 EUR 

(divdesmit astoņi euro un 50 centi) + PVN stundā; 

 1.7. Saunai 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi)+ PVN par pirmo stundu un 4,50 

EUR (četri euro un 50 centi) + PVN par katru nākamo stundu. 

 1.8. aktu zālei 12,00 EUR (divpadsmit euro un 00 centi) + PVN stundā; 

 

2. Maksa par Mārupes sporta kompleksa, Kantora ielā 97, Mārupē, telpu nomas 

lietošanu: 

 2.1. sporta zālei ar ģērbtuvēm un dušām 43,00 EUR (četrdesmit trīs euro un 00 

centi) + PVN stundā; 

 2.2. 1/2 sporta zāles ar ģērbtuvēm un dušām 21,50 EUR (divdesmit viens euro un 

50 centi) + PVN stundā; 

 2.3. skrejceļam ar tāllēkšanas bedri un ģērbtuvi ar dušām 6,00 EUR (seši euro un 

00 centi) + PVN stundā; 

 2.4. aerobikas zālei ar ģērbtuvi un dušām 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi) + 

PVN stundā; 

 2.5. badmintona laukumam (vienam) ar ģērbtuvēm un dušām 6,00 EUR (seši euro 

un 00 centi) + PVN stundā; 

 2.6.sporta zālei ar ģērbtuvēm un dušām sporta pasākumiem ne mazāk kā četras 

stundas 28,50 EUR (divdesmit astoņi euro un 50 centi) + PVN stundā bez atskaņošanas 

iekārtas, ar iekārtu 36,00 EUR (trīsdesmit seši euro un 00 centi) + PVN stundā; 

 2.7. mazai zālei (60,3 kvadrātmetru platībā) 1.stāvā: 

 2.7.1. ar ģērbtuvi un dušām 7,50 EUR (septiņi euro un 50 centi) + PVN stundā; 

 2.7.2. bez ģērbtuves un dušām 6,00 EUR (seši euro un 00 centi) + PVN stundā. 

 

3. Maksa par Mārupes pamatskolas, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, stadiona nomas lietošanu: 

 3.1. āra stadionam 6,00 EUR (seši euro un 00 centi) + PVN stundā; 
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 3.2. āra stadionam ar ģērbtuvēm un dušām 10,00 EUR (desmit euro un 00 centi) + 

PVN stundā; 

 

4. Maksa par Mārupes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu, Viskalnu ielā 3, Tīrainē, 

aktu zāles nomas lietošanu 12,00 EUR (divpadsmit euro un 00 centi) + PVN stundā. 

 

5. Maksa par Tīraines sporta kompleksa, Viskalnu ielā 7, Tīrainē, sporta zāles nomas 

lietošanu: 

 5.1. Sporta zālei ar ģērbtuvēm un dušām 21,50 EUR (divdesmit viens euro un 50 

centi) + PVN stundā; 

 5.2. Saunai 9,00 EUR (deviņi euro un 00 centi) + PVN par pirmo stundu un 4,50 

EUR (četri euro un 50 centi) + PVN par katru nākamo stundu.  

 

6. Maksa  par Jaunmārupes sākumskolas, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, sporta 

zāles, laukuma, stadiona, aktu zāles un peldbaseina nomas lietošanu: 

 6.1. lielai sporta zālei ar dušām 21,50 EUR (divdesmit viens euro un 50 centi) + 

PVN stundā; 

 6.2. āra sporta laukumam 11,50 EUR (vienpadsmit euro un 50 centi) + PVN 

stundā; 

 6.3. āra sporta laukumam ar dušām 16,00 EUR (sešpadsmit euro un 00 centi) + 

PVN stundā; 

 6.4. aktu zālei 12,00 EUR (divpadsmit euro un 00 centi) + PVN stundā; 

 6.5. stadionam 6,00 EUR (seši euro un 00 centi) + PVN stundā. 

6.6. peldbaseina izmantošanai:  

 6.6.1. peldbaseins bērniem (vecumā no  4 – 10 g.) ar trenera apmācību – 1 stunda 

3,00 EUR (trīs euro un 00 centi) + PVN; 

 6.6.2. peldbaseina abonements bērniem (vecumā no  4 – 10 g.) ar trenera apmācību 

– 4x mēnesī pa 1 stundai 6,50 EUR (seši euro un 50 centi) + PVN; 

 6.6.3. peldbaseins bērnu grupai (vecumā no  4 – 10 g.) līdz 12 personām ar trenera 

apmācību – 1 stunda 16,00 (sešpadsmit euro un 00 centi) + PVN; 

 6.6.4. noteikt, ka peldbaseina izmantošana Mārupes novada Domes izglītības 

iestāžu 1. un 2 klašu skolniekiem ar trenera apmācību ir bezmaksas. 

 

7. Maksa par Skultes stadiona, Skultes ielā 20, Skultē, nomas lietošanu 6,00 EUR (seši 

euro un 00 centi) + PVN stundā. 

 

8. Jaunmārupes stadiona nomas lietošana  6,00 EUR (seši euro un 00 centi) + PVN stundā. 

9. Maksa par Mārupes novada Skultes sākumskolas, Skultes ielā 25, Skultē, sporta 

zāles nomas lietošanu 6,50 EUR (seši euro un 50 centi) + PVN stundā. 

 

10. Maksa par Kultūras nama, Daugavas ielā 29, Mārupē, telpu nomas lietošanu: 

 10.1. Pasākumiem, juridiskām personām, kas nav reģistrētas Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā, fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta nav Mārupes 

novada administratīvā teritorija 17,50 EUR (septiņpadsmit euro un 50 centi) + PVN 

stundā; 
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 10.2. Pasākumiem, juridiskām personām, kas ir reģistrētas Mārupes novada 

administratīvajā teritorijā, fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes 

novada administratīvajā teritorijā 14,50 EUR (četrpadsmit euro un 50 centi) + PVN 

stundā; 

 10.3. Mazās zāles nomai 7,50 EUR (septiņi euro un 50 centi) + PVN stundā; 

 10.4. Vienai tirdzniecības vietai fiziskām personām 7,50 EUR (septiņi euro un 50 

centi)  + PVN stundā; 

 10.5. Vienai tirdzniecības vietai juridiskām personām 14,50 EUR (četrpadsmit euro 

un 50 centi) + PVN stundā. 

 

11. Maksa par  Mārupes mūzikas un mākslas skolas, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, 

aktu zāles nomas lietošanu 14,50 EUR (četrpadsmit euro un 50 centi) + PVN stundā. 

 

12. Maksa par pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte”, Amatas ielā 2, Mārupē, telpu 

nomas lietošanu: 

 12.1. muzikālai zālei 7,50 EUR (septiņi euro un 50 centi) + PVN stundā; 

 12.2. sporta zālei 7,50 EUR (septiņi euro un 50 centi) + PVN stundā. 

 

13.Maksa par Mārupes vidusskolas konteineru tipa ģērbtuvju, Kantora ielā 97, 

Mārupē, nomas lietošanu interešu izglītības organizēšanai ārpus mācību procesa 14,50 

EUR (četrpadsmit euro un 50 centi) + PVN mēnesī, uzliekot par pienākumu nomniekiem 

papildus nomas maksai uz rēķina pamata veikt norēķinus par patērēto elektroenerģiju 

Mārupes vidusskolas konteineru tipa ģērbtuvēs. 

 

14. Maksa par Mārupes vidusskolas, Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes mūzikas un 

mākslas skolas, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes pamatskolas, Viskalnu ielā 

7, Tīrainē, pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte”, Amatas ielā 2, Mārupē, Mārupes 

novada Skultes sākumskolas, Skultes ielā 25, Skultē, un Jaunmārupes sākumskolas, 

Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, mācību kabinetu telpu nomas lietošanu izglītības un 

kultūras pasākumu organizēšanai ārpus mācību procesa 14,50 EUR (četrpadsmit euro un 

50 centi) + PVN mēnesī, komercpasākumiem 6,50 EUR (seši euro un 50 centi) + PVN 

stundā. 

 

15. Maksa par Mārupes vidusskolas, Kantora ielā 97, Mārupē, Mārupes mūzikas un 

mākslas skolas, Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes pamatskolas, Viskalnu ielā 

7, Tīrainē, pirmsskolas izglītības iestādes „Lienīte”, Amatas ielā 2, Mārupē, Mārupes 

novada Skultes sākumskolas, Skultes ielā 25, Skultē, un Jaunmārupes sākumskolas, 

Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, aktu un muzikālo zāļu telpu nomas lietošanu interešu 

izglītības organizēšanai ārpus mācību procesa 14,50 EUR (četrpadsmit euro un 50 centi) + 

PVN mēnesī. 

 

16. Maksa par novusa vai galda tenisa galdu nomas lietošanu 0,70 EUR (nulle euro un 

70 centi) + PVN. 

 

17. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē: 
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 17.1. Mārupes novada Domes 2010. gada 18. augusta lēmums Nr.22 (protokols 

Nr.13, pielikums Nr.22); 

 17.2. Mārupes novada Domes 2010. gada 3. septembra lēmums Nr.7 (protokols 

Nr.14, pielikums Nr.7); 

 17.3. Mārupes novada Domes 2012. gada 29. augusta lēmums Nr.14 (protokols 

Nr.14, pielikums Nr.14); 

 17.4. Mārupes novada Domes 2013. gada 23. janvāra lēmums Nr.21 (protokols 

Nr.1, pielikums Nr.21); 

 17.5. Mārupes novada Domes 2013. gada 7. augusta lēmums Nr.12 (protokols 

Nr.4, pielikums Nr.12); 

 17.6. Mārupes novada Domes 2011. gada 25. janvāra lēmums Nr.14 (protokols 

Nr.1, pielikums Nr.14).  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs    /paraksts/    Mārtiņš Bojārs 

 

 


