
1.Pielikums 

Cēsu novada domes 19.12.2019. 

Lēmumam Nr.390 

  

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas 

  

1. SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.44103026682, (turpmāk -          
Sabiedrība) maksas pakalpojumi tiek piemēroti Sabiedrībai pārvaldīšanā nodoto        
sporta objektu apmeklētājiem, sporta un izklaides pasākumu organizēšanai. 

  

Noteikt šādu slēpošanas un biatlona centrā “Cēsis” "Lejas Luksti", Vaives           
pagasts, Cēsu novads pakalpojumu maksu par vienu mērvienību noteiktajā darba          
laikā: 

Pakalpojuma priekšmets Mērvienība Cena (ar PVN) 
EUR 

2.1. Slēpošanas un biatlona centrs     
“Cēsis” vasarā sacensību   
organizēšana 

Līdz 4 h 50,00 

2.2. Slēpošanas un biatlona centrs     
“Cēsis” ziemā sacensību   
organizēšana 

Līdz 4 h 150,00 

Slēpošanas un biatlona centra „Cēsis” apmeklējums ar savu inventāru sniega 
sezonā 

2.3.   bērni līdz 18 gadiem, studenti, 
pensionāri 

Bez laika ierobežojuma (8 h     
laika posmā no plkst.10.00 līdz     
plkst.20.00) 

1,00 



2.4.   pieaugušie Bez laika ierobežojuma (8 h     
laika posmā no plkst.10.00 līdz     
plkst.20.00) 

2,00 

2.5.   ģimenes biļete (2 pieaugušie + 1 
bērns) 

Bez laika ierobežojuma (8 h     
laika posmā no plkst.10.00 līdz     
plkst.20.00) 

3,00 

2.6.   Cēsu pilsētas Sporta skolas 
audzēkņi ārpus treniņprocesa 

Bez laika ierobežojuma (8 h     
laika posmā no plkst.10.00 līdz     
plkst.20.00) 

Bez maksas 

apmeklējums ar inventāra nomu (pilns komplekts: slēpes, slēpju zābaki un nūjas) 

2.7.   bērni līdz 18 gadiem, studenti, 
pensionāri 

2 h (laika posmā no plkst.10.00      
līdz plkst.20.00) 

3,00 

2.8.   pieaugušie 2 h (laika posmā no plkst.10.00      
līdz plkst.20.00) 

7,00 

2.9.   ģimenes biļete (2 pieaugušie +1 
bērns 

2 h (laika posmā no plkst.10.00      
līdz plkst.20.00) 

13,00 

2.10. Cēsu pilsētas Sporta skolas 
audzēkņi ārpus treniņprocesa 

2 h (laika posmā no plkst.10.00      
līdz plkst.20.00) 

2,00 

2.11. abonementa biļete mēnesim Bez laika ierobežojuma 15,00 

2.12. abonementa biļete sezonai Bez laika ierobežojuma 35,00 

Cēsu pilsētas un novada Izglītības iestādes, mācību procesa nodrošināšanai grupai 
(sākot no 5 cilvēki) 



 

2.13. Skolēni un pavadošais 
personāls ar Slēpošanas un biatlona 
centra „Cēsis” inventāra nomu 

1 h (laika posmā no plkst.8.00      
līdz plkst.20.00) 

2,00 


