
Pielikums Nr.1 

__________ Deleģēšanas līgumam Nr._______ 

 

Deleģēto pārvaldes uzdevumu kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji 

 
Deleģēju

ma 

līguma 

punkti 

Deleģētais uzdevums Kvalitatīvais rādītājs Kvantitatīvais rādītājs 

1.1.1. Nodrošināt Cēsu novada pašvaldības sporta bāzes darbību un 

pieejamību izglītības procesa īstenošanai un sporta pasākumu 

organizēšanai: 

- Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām 

izglītības iestādēm, (tsk. Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola,  

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Cēsu Jaunā 

pamatskola),  

- Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām 

sporta biedrībām, kuras saņem atvieglojumus saskaņā ar Cēsu 

novada domes lēmumu, 

-  valsts un pašvaldības dibinātām iestādēm, kuras saņem 

atvieglojumus saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu (COC āra 

sporta bāzēs), 

- Cēsu novada iedzīvotāju individuālajam apmeklējumam veselīga 

dzīvesveida veicināšanai, COC āra sporta bāzēs. 

-  novada pašvaldības organizētiem pasākumiem, aktivitātēm, 

- Citām biedrībām, kuras organizē sporta pasākumus Cēsu novada 

administratīvajā teritorijā, pamatojoties uz Sporta padomes 

atzinumu/ lēmumu.  

3 atsauksmes no  Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

3 atsauksmes Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošajām sporta 

biedrībām, kuras saņem 

atvieglojumus 

1 atsauksme no valsts un 

pašvaldības dibinātām 

iestādēm 

10 atsauksmes no Cēsu novada 

iedzīvotājiem 

1 aptauja par iedzīvotāju 

apmierinātību un vēlmēm 

sporta infrastruktūras 

nodrošināšanā un sporta 

pasākumu daudzveidībā 

Nodrošināta sporta bāzu pieejamība 

saskaņā ar 1. un 2.tabulu 



 

 

 

 

1.tabula 

Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu optimāla noslodze un pieejamība 

 

Sporta bāze Sporta bāzes izmantošanas mērķis 

Bāzes pieejamība 

stundās kopā laika 

periodā (gadā) 

Cēsu Pilsētas stadions Valmieras ielā 

6, Cēsīs  

 

Darba stundas: 

Vasaras sezonā – 15 stundas dienā 

Ziemas sezonā – 13 stundas dienā 

Izglītības procesa īstenošanai un sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, (tsk. Alfrēda 

Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Cēsu 

Jaunā pamatskola), sporta biedrībām un valsts un pašvaldības dibinātām iestādēm, 

kuras saņem atvieglojumus saskaņā Cēsu novada domes lēmumu, kā arī Cēsu novada 

iedzīvotāju individuālajam apmeklējumam veselīga dzīvesveida veicināšanai. 
 

5100* 

Stadions Leona Paegles ielā 1 

Atvērts visu diennakti, aktīvā 

noslodze vidēji 12 stundas dienā 

Izglītības procesa īstenošanai un sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, (tsk. Alfrēda 

Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, Cēsu 

Jaunā pamatskola), sporta biedrībām un valsts un pašvaldības dibinātām iestādēm, 

kuras saņem atvieglojumus saskaņā Cēsu novada domes lēmumu, kā arī Cēsu novada 

iedzīvotāju individuālajam apmeklējumam veselīga dzīvesveida veicināšanai. 

4380* 

(12x365) 

Slēpošanas – biatlona trase 

 

Atvērts visu diennakti, aktīvā 

noslodze vidēji 12 stundas dienā 

Izglītības procesa īstenošanai un sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, (tsk. Alfrēda 

Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, 

Cēsu Jaunā pamatskola), sporta biedrībām un valsts un pašvaldības dibinātām 

iestādēm, kuras saņem atvieglojumus saskaņā Cēsu novada domes lēmumu, kā arī 

4380* 

(12x365) 



Cēsu novada iedzīvotāju individuālajam apmeklējumam veselīga dzīvesveida 

veicināšanai. 

Sporta komplekss Piebalgas ielā 18 

Darba stundas: 

Ziemas sezonā – 14 stundas dienā 

Vasaras sezonā – 8 stundas dienā 

Vidēji sezonā 12,3 stundas dienā 

Izglītības procesa īstenošanai un sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, (tsk. Alfrēda 

Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, 

Cēsu Jaunā pamatskola), sporta biedrībām, kuras saņem atvieglojumus saskaņā 

Cēsu novada domes lēmumu. 

3965* 
(Lielā zāle 3965 

Trenažieru zāle 800 

Aerobikas zāle 1140) 

Sporta zāle Lapsu iela 17 

Darba stundas: 

Ziemas sezonā – vidēji 5,2 stundas 

dienā  

Izglītības procesa īstenošanai un sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, (tsk. Alfrēda 

Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, 

Cēsu Jaunā pamatskola), sporta biedrībām, kuras saņem atvieglojumus saskaņā 

Cēsu novada domes lēmumu. 

1360* 

Sporta nams “Cēsis”, Pūces ielā 2a 

 Darba stundas: 

Ziemas sezonā – vidēji dienā 10,1 

stundas dienā  

Izglītības procesa īstenošanai un sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm, (tsk. Alfrēda 

Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, 

Cēsu Jaunā pamatskola), sporta biedrībām, kuras saņem atvieglojumus saskaņā 

Cēsu novada domes lēmumu.  

2636* 

 KOPĀ: 21821 

*- stundu aprēķins 3. pielikumā  

                   

2.tabula 

 

Telpu noma  

Sporta bāze Pakalpojums Daudzums 

Sporta komplekss Piebalgas ielā 18 

 
Telpas izglītības un treniņa procesa nodrošināšanai pastāvīgai lietošanai 466,7 m2 

Sporta zāle Lapsu iela 17 Telpas izglītības un treniņa procesa nodrošināšanai pastāvīgai lietošanai 111,8 m2 



 

Sporta nams “Cēsis”, Pūces ielā 2a 

  
Telpas izglītības un treniņa procesa nodrošināšanai pastāvīgai lietošanai 44,6 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.Pielikums 

 

__________ Deleģēšanas līgumam Nr._______ 

 

SIA “Cēsu olimpiskais centrs” 

Pārskats par piešķirtā finansējuma izlietojumu 

Par periodu no 2022.gada ___._____ - līdz __.______ 

 

2022.gada __.___________ 

Cēsīs 

 

Pamatojoties uz 2021.gada __._____ deleģēšanas līgumu Nr.____, Cēsu novada dome uz 2022.gada 1.janvāri deleģēto pārvaldes uzdevumu 

izpildei piešķīra finansējumu EUR _____ (____) apmērā. 

 

Izmaksātais finansējums Finansējuma izlietojums 



Cēsu novada dome 2022.gada 1.mēnesī ir 

pārskaitījusi SIA “Cēsu olimpiskais centrs” EUR 

____ (___) 

 

Deleģētie uzdevumi: 

 

1.1.1. Nodrošināt Cēsu novada pašvaldības 

sporta bāzes darbību un pieejamību izglītības 

procesa īstenošanai un sporta pasākumu 

organizēšanai: 

 

 

• Cēsu novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošajām izglītības iestādēm, (tsk. 

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola,  

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums, 

Cēsu Jaunā pamatskola), 

 

• Cēsu novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošajām sporta biedrībām, kuras 

saņem atvieglojumus saskaņā ar Cēsu novada 

domes lēmumu, 

• valsts un pašvaldības dibinātām iestādēm, kuras 

saņem atvieglojumus saskaņā ar Cēsu novada 

domes lēmumu (COC āra sporta bāzēs), 

 

• Cēsu novada iedzīvotāju individuālajam 

apmeklējumam veselīga dzīvesveida 

veicināšanai, COC āra sporta bāzēs. 

 

 

• Novada pašvaldības organizētiem pasākumiem, 

aktivitātēm, 
 

• Citām biedrībām, kuras organizē sporta 

pasākumus Cēsu novada administratīvajā 

teritorijā, pamatojoties uz Sporta padomes 

atzinumu/ lēmumu. 

 

 



 

  



 

Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu optimālas un efektīvas noslodzes un pieejamības izpilde 

(pa mēnešiem stundas/finansējuma izlietojums EUR) 

 

Sporta bāze Sporta bāzes izmantošanas mērķis 

Stundas 

kopā laika 

periodā 

(gadā) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Cēsu Pilsētas 

stadions 

Valmieras ielā 

6, Cēsīs  

Izglītības procesa īstenošanai un sporta 

pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajām izglītības iestādēm, (tsk. 

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 

vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un 

dizaina tehnikums, Cēsu Jaunā 

pamatskola), sporta biedrībām un valsts 

un pašvaldības dibinātām iestādēm, 

kuras saņem atvieglojumus saskaņā 

Cēsu novada domes lēmumu, kā arī 

Cēsu novada iedzīvotāju individuālajam 

apmeklējumam veselīga dzīvesveida 

veicināšanai. 

5100 

            

Stadions 

Leona Paegles 

ielā 1 

Izglītības procesa īstenošanai un sporta 

pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajām izglītības iestādēm, (tsk. 

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 

vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un 

dizaina tehnikums, Cēsu Jaunā 

pamatskola), sporta biedrībām un valsts 

4380 

            



un pašvaldības dibinātām iestādēm, 

kuras saņem atvieglojumus saskaņā 

Cēsu novada domes lēmumu, kā arī 

Cēsu novada iedzīvotāju individuālajam 

apmeklējumam veselīga dzīvesveida 

veicināšanai. 

Slēpošanas – 

biatlona trase 

Izglītības procesa īstenošanai un sporta 

pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajām izglītības iestādēm, (tsk. 

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 

vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un 

dizaina tehnikums, Cēsu Jaunā 

pamatskola), sporta biedrībām un valsts 

un pašvaldības dibinātām iestādēm, 

kuras saņem atvieglojumus saskaņā 

Cēsu novada domes lēmumu, kā arī 

Cēsu novada iedzīvotāju individuālajam 

apmeklējumam veselīga dzīvesveida 

veicināšanai. 

4380 

            

Sporta 

komplekss 

Piebalgas ielā 

18 

Izglītības procesa īstenošanai un sporta 

pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajām izglītības iestādēm, (tsk. 

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 

vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un 

dizaina tehnikums, Cēsu Jaunā 

pamatskola), sporta biedrībām, kuras 

saņem atvieglojumus saskaņā Cēsu 

novada domes lēmumu. 

 

3965 

stundas* 

Lielā zāle 

3965 

Trenažieru 

zāle 800 

Aerobikas 

zāle 1140 

            



Sporta zāle 

Lapsu iela 17 

Izglītības procesa īstenošanai un sporta 

pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajām izglītības iestādēm, (tsk. 

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 

vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un 

dizaina tehnikums, Cēsu Jaunā 

pamatskola), sporta biedrībām, kuras 

saņem atvieglojumus saskaņā Cēsu 

novada domes lēmumu. 

1360 

            

Sporta nams 

“Cēsis”, Pūces 

ielā 2a 

Izglītības procesa īstenošanai un sporta 

pasākumu organizēšanai Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajām izglītības iestādēm, (tsk. 

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 

vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un 

dizaina tehnikums, Cēsu Jaunā 

pamatskola), sporta biedrībām, kuras 

saņem atvieglojumus saskaņā Cēsu 

novada domes lēmumu. 

2636 

            

 KOPĀ: 21821             

*-stundu skaits attiecināms uz sporta zāles (3 basketbola laukumi) pieejamību 

 



 
3.Pielikums 

 

__________ Deleģēšanas līgumam Nr._______ 

 

SIA “Cēsu olimpiskais centrs” 

Pārskats par deleģētā uzdevuma izpildi 

Par periodu no 2022.gada ___._____ - līdz __.______ 

 

2022.gada __.___________ 

Cēsīs 
Deleģētā pārvaldes uzdevuma kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju izpilde 

 

Deleģētais uzdevums Kvalitatīvais rādītājs 
Kvantitatīvais 

rādītājs 

Izpilde 

1.1.1. Nodrošināt Cēsu novada pašvaldības sporta bāzes darbību 

un pieejamību izglītības procesa īstenošanai un sporta pasākumu 

organizēšanai:  

 

- Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajām izglītības iestādēm, (tsk. Alfrēda Kalniņa Cēsu 

Mūzikas vidusskola,  Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina 

tehnikums, Cēsu Jaunā pamatskola), 

3 atsauksmes no  Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošajām izglītības 

iestādēm 

 

Nodrošināta sporta 

bāzu pieejamība 

 

- Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

esošajām sporta biedrībām, kuras saņem atvieglojumus 

saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu, 

3 atsauksmes Cēsu novada 

pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošajām sporta 

biedrībām, kuras saņem 

atvieglojumus 

 

Nodrošināta sporta 

bāzu pieejamība 

 

- valsts un pašvaldības dibinātām iestādēm, kuras saņem 

atvieglojumus saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu 

(COC āra sporta bāzēs), 

1 atsauksme no valsts un 

pašvaldības dibinātām 

iestādēm 

 

Nodrošināta sporta 

bāzu pieejamība 

 



- Cēsu novada iedzīvotāju individuālajam apmeklējumam 

veselīga dzīvesveida veicināšanai, COC āra sporta bāzēs 

10 atsauksmes no Cēsu 

novada iedzīvotājiem 

1 aptauja par iedzīvotāju 

apmierinātību un vēlmēm 

sporta infrastruktūras 

nodrošināšanā un sporta 

pasākumu daudzveidībā 

Nodrošināta sporta 

bāzu pieejamība 

 

- novada pašvaldības organizētiem pasākumiem, 

aktivitātēm 
 

Nodrošināta sporta 

bāzu pieejamība 

 

- Citām biedrībām, kuras organizē sporta pasākumus Cēsu 

novada administratīvajā teritorijā 
 

Nodrošināta sporta 

bāzu pieejamība 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     3.pielikums  

Sporta bāzu pieejamības stundas 2022.gadā  

  Piebalgas 18 Pūces 2a Lapsu 17 Valmieras6 

L.Paegles 

stad. 

Slēpošanas 

centrs  

pieejamās stundas darba dienā 

(sezona) 14 13 6,5 15      

pieejamās stundas brīvdienā 
(sezona) 8 2,71 1,92 15      

vidēji dienā (sezonā) 12,3 10,1 5,2 15 12 12  

vidēji dienā (nesezonā) 8     13      

pieejamās stundas laika posmā 

septembris - maijs kopā (273 

dienas, no tām 11 svētku) 3242 2636 1360        

pieejamās stundas laika posmā 
aprīlis -novembris kopā (244 
dienas, no tām 8 svētku) V6       3572      

pieejamās stundas laika posmā 

decembris - marts kopā (121 

diena, no tām 5 svētku) V6 

nesezonā       1528      



pieejamās stundas laika posmā 
jūnijs - augusts kopā (92 dienas, 
no tām 2 svētku) P18 723,5            

pieejamās stundas svētku dienās 1,75 0 0 4      

svētku dienas gadā 13 13 13 13     kopā 

pieejamās stundas gadā 

2022.g.prognoze 3965 2636 1360 5100 4380 4380 21821 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.pielikums 

Cēsu novada domes sēdes  

_______lēmumam Nr.___ 

 

 

SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros 

sniegto maksas pakalpojumu cenas 

 

1. SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, vienotais reģistrācijas Nr.44103026682, (turpmāk - Sabiedrība) maksas pakalpojumi tiek piemēroti Cēsu novada 

pašvaldības izglītības iestādēm un iedzīvotājiem veselīga dzīvesveida nodrošināšanai, kā arī Cēsu novada pašvaldības organizēto pasākumu 

nodrošināšanai. 

2. Telpu nomas un pakalpojumu izmaksas ir aprēķinātas atbilstoši pašizmaksai. 

3. Noteikt šādu sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu nov., pakalpojuma maksu par vienu mērvienību sporta kompleksa noteiktajā 

darba laikā: 

Pakalpojuma priekšmets Mērvienība  
Cena (bez PVN) 

EUR 
Cenā iekļauts 

1.1. visa sporta zāle mācību 

procesa nodrošināšanai  
h 47,74 ģērbtuves 

1.2. sporta zāles 1/3 laukuma 

mācību procesa nodrošināšanai  
h 15,91 ģērbtuves 

1.3. aerobikas zāle mācību procesa 

nodrošināšanai  
h 6,91 ģērbtuves 

1.4. trenažieru zāle mācību procesa 

nodrošināšanai  
h 17,71 ģērbtuves 

1.5. zāles iekārtošana florbola 

sacensībām (grīdas ieklāšana un 

tribīņu izvietošana) 

1 reize 183,75  

1.6. telpas treniņa procesa 

organizēšanai un izglītības 

programmas nodrošināšanai ar 

komunālajiem maksājumiem 

Cēsu pilsētas Sporta skolai 

m2/mēnesī 6,33  

1.7. telpu izglītības programmas 

īstenošanai ar komunālajiem 
m2/mēnesī 6,33  



maksājumiem Cēsu Valsts 

ģimnāzijai 

1.8. viss komplekss h 72,36  

 

2. Noteikt šādu sporta nams „Cēsis” Pūces ielā 2a, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojumu maksu par vienu mērvienību sporta zāles noteiktajā darba 

laikā: 

Pakalpojuma priekšmets Mērvienība Cena (bez PVN) EUR Cenā iekļauts 

4.1. sporta zāle mācību 

procesa nodrošināšanai  
h 22,27 ģērbtuves 

4.2.  telpu izglītības 

programmas īstenošanai ar 

komunālajiem maksājumiem 

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 

Valsts ģimnāzijai 

m2/mēnesī 5,49  

 

5. Noteikt šādu sporta zāles Lapsu ielā 17, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojumu maksu par vienu mērvienību sporta zāles noteiktajā darba laikā: 

Pakalpojuma priekšmets Mērvienība Cena (bez PVN) EUR Cenā iekļauts 

5.1. sporta zāle mācību 

procesa nodrošināšanai  
h 25,56 ģērbtuves 

5.2. telpu treniņa procesa 

nodrošināšanai ar 

komunālajiem maksājumiem 

Cēsu pilsētas Sporta skolai  

m2/mēnesī 4,20  

 

6. Noteikt šādu sporta kompleksa, Piebalgas ielā 18, Cēsis, Cēsu nov., sporta nams „Cēsis” Pūces ielā 2a, Cēsis, Cēsu nov., un sporta zāles Lapsu 

ielā 17, Cēsu, Cēsu nov., pakalpojumu maksu sporta kompleksa un sporta zāļu noteiktajā darba laikā: 

Pakalpojuma priekšmets 
Mērvienība (pakalpojuma 

periods) 
Cena (bez PVN) EUR 

6.1. sacensību vai pasākumu vietas 

iekārtošana (tai skaitā tribīņu 

izvietošana) 

Tehniskais darbinieks 1 h 

darba dienās 
7,50 

6.2. sacensību vai pasākumu vietas 

iekārtošana (tai skaitā tribīņu 

izvietošana) 

Tehniskais darbinieks 1 h 

svētku dienā 
15,00 



 

7. Noteikt šādu Stadiona L.Paegles ielā 1, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojumu maksu par vienu mērvienību noteiktajā darba laikā: 

Pakalpojuma priekšmets Mērvienība Cena (bez PVN) EUR 

7.1. Stadions mācību procesa 

nodrošināšanai un iedzīvotājiem 

veselīga dzīvesveida veicināšanai 

h 4,12 

 

8. 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 

(bez 

PVN) 

EUR 

Cenā iekļauts 

8.1. Sporta bāze mācību procesa 

nodrošināšanai un iedzīvotāju 

veselīga dzīvesveida 

veicināšanai  

h 23,20 

sporta bāzes infrastuktūra 

 

9. Noteikt šādu Stadiona Valmieras ielā 6, Cēsis, Cēsu novads, pakalpojumu maksu par vienu mērvienību noteiktajā darba laikā treniņa procesa 

organizēšanai un izglītības programmas nodrošināšanai, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanai: 

Pakalpojuma priekšmets 

Mērvienība Cena 

(bez 

PVN) 

EUR 

Cenā iekļauts 

9.1. Viss stadions iedzīvotājiem veselīga 

dzīvesveida veicināšanai 
h 23,80 

ģērbtuve, duša, 

tribīnes 

9.2. Viss futbola laukums treniņprocesa 

nodrošināšanai  
h 10,27 

ģērbtuve, duša, 

tribīnes 

9.3. 1/2 futbola laukums treniņprocesa 

nodrošināšanai  
h 5,13 

ģērbtuve, duša, 

tribīnes  

9.4. Multispēļu laukums treniņprocesa 

nodrošināšanai 
h 1,70 

ģērbtuve, duša, 

tribīnes 

9.5. Pludmales volejbola laukums 

treniņprocesa nodrošināšanai 
h 

2,53 

 

ģērbtuve, duša, 

tribīnes 



9.6. Vieglatlētikas sektors treniņprocesa 

nodrošināšanai 
h 8,36 

ģērbtuve, duša, 

tribīnes 

 
 


