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LLU LF MPS "Pēterlauki" ZMC "Mušķi" maksas pakalpojumu cenrādis 

Pakalpojums Mērvienība 

Maksa 

EUR 

 (bez 

PVN) 

Maksa 

EUR  

(ar 

PVN) 

Stāvvieta - boksa noma un zirga turēšana pēc 

individuāla līguma,  t.sk.: 
mēnesis 200,00 242,00 

zirga boksa nomas maksa; mēnesis 42,00 50,82 

lopbarība zirgam pēc paredzētajām normām, zirga 

barošana, zirga boksa tīrīšana, zirga izvešana uz 

aploku un ievešana stallī vienreiz dienā. 

mēnesis 158,00 191,18 

Boksa nomas individuālo līgumu papildu pakalpojumi: 

individuāls treniņš pie ZMC trenera; reize 10,00 12,10 

slēgtās manēžas un/vai laukuma izmantošana; mēnesis 35,00 42,35 

kūdras pakaiši; mēnesis 10,00 12,10 

siena laistīšana; mēnesis 10,00 12,10 

siena mērcēšana; mēnesis 15,00 18,15 

individuālās spēkbarības sagatavošana; mēnesis 15,00 18,15 

barošana pēc individuāla grafika; mēnesis 10,00 12,10 

segu maiņa (par katru segu); mēnesis 7,00 8,47 

kājsargu uzlikšana (par vienu pāri); mēnesis 5,00 6,05 

veterinārārsta / kalēja sagaidīšana; stunda 7,00 8,47 

veļas mašīnas izmantošana; reize 0,30 0,36 

veļas žāvētāja izmantošana; reize 1,00 1,21 

ZMC zirgu pārvadāšanas piekabes izmantošana; diennakts 10,00 12,10 

boksa sienu tīrīšana (no specializētās barības 

atliekām, zirga izkārnījumiem); 
stunda 7,00 8,47 

teritorijas izmantošana (specializētie pakaiši, 

transportlīdzekļu ilgstoša novietošana vai tml). 
1 m2 2,00 2,42 

Manēžas izmantošanas pakalpojumi: 

Slēgtās manēžas izmantošana gaišajā diennakts laikā 

vienam zirgam (pie dabīgā apgaismojuma). 
stunda 10,00 12,10 

Slēgtās manēžas izmantošana tumšajā diennakts 

laikā vienam zirgam. 
stunda 15,00 18,15 

Slēgtās manēžas noma gaišajā diennakts laikā (pie 

dabīgā apgaismojuma). 
stunda 30,00 36,30 

Slēgtās manēžas noma tumšajā diennakts laikā. stunda 50,00 60,50 

Jāšanas nodarbības: 

Individuāla jāšanas apmācības nodarbība, izmantojot 

vienu zirgu. 
stunda 15,00 18,15 

Abonementa līgums jāšanas apmācībām (1 

nodarbība nedēļā) nodarbībām mācību grupā.* 
mēnesis 40,00 48,40 



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR 

LAIKA ZĪMOGU 
 

Abonementa līgums jāšanas apmācībām (2 

nodarbības nedēļā) nodarbībām mācību grupā.* 
mēnesis 80,00 96,80 

Abonementa līgums jāšanas apmācībām (3 

nodarbības nedēļā) nodarbībām mācību grupā.*  
mēnesis 105,00 127,05 

Abonementa līgums jāšanas apmācībām (4 

nodarbības nedēļā) nodarbībām mācību grupā.*  
mēnesis 140,00 169,40 

Abonementa līgums jāšanas apmācībām (5 

nodarbības nedēļā) nodarbībām mācību grupā.*   
mēnesis 175,00 211,75 

Abonementa līgums jāšanas apmācībām ( 6 

nodarbības nedēļā) nodarbībām mācību grupā.* 
mēnesis 200,00 242,00 

Citi pakalpojumi: 

Dalība LJF rīkotajās sacensībās ar ZMC zirgu LLU  

komandā.** 
reize 50,00 60,50 

Figurālās jāšanas priekšnesums ar zirgiem vai 

iejādes paraugdemonstrējums mūzikas pavadībā. 
reize pēc vienošanās 

Zirgu kūtsmēsli (krava). tonna 16,53 20,00 

Zirgu kūtsmēsli. 30 kg maiss 4,00 4,84 

Traktora pakalpojumi. stunda 35,00 42,35 

Ekskursija stallī. persona 2,00 2,42 

Ekskursija stallī ar vizināšanu uz zirga pie pavadas. persona 4,00 4,84 

Skolas / bērnudārza grupas ekskursija stallī. 

grupa līdz 10 

pers. 
10,00 12,10 

grupa līdz 20 

pers. 
20,00 24,20 

grupa līdz 30 

pers. 
30,00 36,30 

Skolas / bērnudārza grupas ekskursija stallī ar 

vizināšanu uz zirga pie pavadas. 

grupa līdz 10 

pers. 
20,00 24,20 

grupa līdz 20 

pers. 
40,00 48,40 

grupa līdz 30 

pers. 
60,00 72,60 

Piknika vietas izmantošana. stunda 5,00 6,05 

Zirga noma fotosesijai ZMC "Mušķi"teritorijā. stunda 20,00 24,20 

Zirga noma fotosesijai izbraukumā. stunda pēc vienošanās 

Vizināšana zirga mugurā pie pavadas pa apli. 
aplis (20x 40 

m) 
1,65 2,00 

* LLU studentiem un darbiniekiem abonementa līguma maksai par jāšanas apmācību tiek 

piemērota 50% atlaide. LLU studentiem, darbiniekiem, kuri noslēguši boksa nomas līgumu un 

trenējas uz sava zirga, abonementa maksai tiek piemērota 75% atlaide. 

** LLU studentiem un darbiniekiem par dalību LJF rīkotajās sacensībās ar ZMC "Mušķi" zirgu 

LLU komandā tiek piemērota 50% atlaide. LLU studentiem, darbiniekiem, kuri noslēguši 

boksa nomas līgumu un piedalās sacensībās ar savu zirgu LLU komandā, dalības maksai tiek 

piemērota 75% atlaide. 

 

 

 


