
Par līdzmaksājumu Mārupes Sporta centra nodarbībām un 

pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no līdzmaksājuma 

 

Saskaņā ar 26.06.2019. Mārupes novada Domes lēmumu Nr.19 no 2019.gada 

1.oktobra līdz 2020.gada 31.maijam par Mārupes Sporta centra nodarbībām tiek 

noteikta maksa EUR 12,40 +PVN apmērā vienam audzēknim mēnesī. 

 

Līdzmaksājums tiek piemērots laika periodam no mācību gada 1.oktobra līdz mācību 

gada 31.maijam, par 1.3 punktā minēto izglītības apakšprogrammu - līdz 2020.gada 

31.jūnijam, neatkarīgi no tā, kad ir noslēgts līgums ar Sporta centru, ja audzēknis ir 

uzsācis apmeklēt nodarbības pirms mācību gada 1.oktobra. Ja audzēknis ir uzņemts 

kādā no izglītības apakšprogrammām pēc mācību gada 1.oktobra, līdzmaksājums par 

mēnesi, kurā notika uzņemšana, tiek aprēķināts proporcionāli pilnajām kalendārajām 

nedēļām, sākot ar uzņemšanas datumu. 

 

Līdzmaksājums tiek pārrēķināts nākamajam mēnesim, par kuru norēķins nav bijis 

veikts, ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības ne mazāk kā divas pilnas kalendārās 

nedēļas slimības dēļ un pirmajā apmeklējuma dienā pēc pārtraukuma ir iesniedzis ārsta 

izziņu papīra vai elektroniskā veidā.  

 

Domes lēmums paredz arī pilnīgu vai daļēju atbrīvojumu no līdzmaksājuma vairākām 

audzēkņu grupām. 

Atbrīvoti no līdzmaksājuma: 

 

 Trūcīgas un maznodrošinātas personas; 

 Bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus; 

 Sporta centra audzēkņus, kuri apmeklē sporta meistarības pilnveidošanas un 

augstākās sporta meistarības grupas, sākot ar MT7 grupu; 

 Sporta centra audzēkņus, kuri ir Latvijas Republikas izlases vai Latvijas 

jauniešu izlases komandas (sākot no U14) kandidāti, pamatojoties uz attiecīgas 

Latvijas Republikā atzītās federācijas izziņu; 

 Bērnus invalīdus; 

 Audzēkņus no ģimenes, kurā ir trīs vai vairāki bērni, ja ir uzrādīta 3 + Ģimenes 

karte, kurā ir ierakstīts attiecīgs audzēknis; 

 Mārupes Sporta centra darbinieku bērnus, ja bērnam nav neattaisnotu nodarbību 

kavējumu. 

 

Samazināts noteiktais līdzmaksājums: 

 par 50% - audzēknim, kura brālis vai māsa apgūst vismaz vienu 1.punktā minēto 

interešu izglītības apakšprogrammu Sporta centrā, maksājot par pakalpojumu 

1.punktā apstiprināto līdzmaksājumu  pilnā apmērā; 

 par 50% - audzēknim, kurš pats apgūst papildus vismaz vienu 1.punktā minēto 

interešu izglītības apakšprogrammu Sporta centrā, maksājot par vismaz vienu 

pakalpojumu 1.punktā apstiprināto līdzmaksājumu  pilnā apmērā.  

 



Lai saņemtu atbrīvojumu vai atvieglojumu, audzēknim vai viņa likumiskajam 

pārstāvim ir jāiesniedz Sporta centrā rakstisks iesniegums, pievienojot iesniegumā 

norādīta atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanu apliecinošu dokumentu. Ja 

atvieglojuma vai atbrīvojuma piemērošanas fakta apliecināšana ir Sporta centra 

kompetencē vai šo faktu apliecinošā dokumenta izdēvējiestāde ir kāda cita Mārupes 

novada domes dibinātā iestāde vai tās struktūrvienība, iesniegumā atsevišķi ir norādāms 

šis apstāklis un pats dokuments nav pievienojams. Ja atvieglojuma vai atbrīvojuma 

piešķiršanas pamats ir radies pēc līguma noslēgšanas ar Sporta centru, tai skaitā ir 

iesniegts atvieglojuma vai atbrīvojuma piešķiršanu pamatojošs dokuments, kura 

iesniegšanas pienākums gulstas uz audzēkni vai viņa likumisko pārstāvi, atvieglojumu 

vai atbrīvojumu piemēro ar nākamo mēnesi pēc attiecīga pamata rašanas brīža vai to 

pamatojoša dokumenta iesniegšanas brīža, veicot atbilstošus grozījumus noslēgtajā 

līgumā.  

 

Persona nedrīkst apgūt neapmaksātu interešu izglītības programmu.  

Līgumus neslēdz ar personām, kurām ir nenokārtotas parādsaistības pret Sporta centru. 

Līdzmaksājuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Sporta centrs. 

 


