
  
SIA “Siguldas Sporta serviss” 

Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150 

E-pasts: sportaserviss@siguldassports.lv  

 

Siguldas novada pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA „Siguldas Sporta serviss” maksas pakalpojumu cenrādis 

 

Pielikums Nr.1 

Apstiprināts ar SIA “Siguldas Sporta serviss”  
08.11.2021 valdes sēdes lēmumu Nr. 2021/03 

 
1. Sporta bāze – Fischer Slēpošanas centrs 
 

Distanču slēpošanas trases izmantošana ziemas sezonā (1)  
Cena EUR 

Individuāli pieaugušie (1 diena) 3,00 

Individuāli skolēni, studenti, pensionāri(2,3) (1 diena) 2,50 

Sezonas abonements pieaugušie (1 sezona) 60,0 

Sezonas abonements skolēni, studenti, pensionāri (1 sezona) 50,00 
(1) Uzrādot Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karti, tiek piešķirta 10% atlaide.  
(2) Bērniem (individuāli) līdz 7 gadu vecumam kopā ar pieaugušo trases izmantošana bezmaksas 
(3) Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un vispārizglītojošo skolu skolēniem ārpus 

sporta stundām pieejama bezmaksas distanču slēpošanas trases lietošana saskaņā ar Siguldas 
novada pašvaldības izglītības iestāžu sarakstu. 

 

Inventāra noma ziemas sezonā(1,2) 

 Cena EUR 

 1 h 2 h 
Katra 

nākamā 
stunda 

diena 

Pieaugušo, skolēnu, studentu, pensionāru inventārs 

Slēpošanas komplekts (slēpes, zābaki, nūjas)  7,00  +3.00 + 2.00 20,00 

Slēpes 4.00 + 2.00 + 1.50 12,00 

Meistaru slēpes 7.00 +3.00 + 2.00 20.00 

Zābaki 3.00 + 1.50 + 1.00 8.00 

Nūjas 2.00 + 1.00 + 0.50 5.00 

Bērnu inventārs (līdz 7 gadiem)     

Slēpošanas komplekts  
(slēpes, zābaki, nūjas) 

5,00  +2.00 + 1.50 14.00 

Slēpes 3.00 + 1.50 + 1.00 9.00 

Zābaki 2.50 + 1.25 + 1.00 6.00 

Nūjas 1.00 + 0.50 + 0.50 3.00 

Kameras noma (bērnu kalniņš, 1 stunda(3)) 5,00    
(1) Uzrādot Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karti, tiek piešķirta 10% atlaide.  
(2) Siguldas novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un vispārizglītojošo skolu skolēniem ārpus 

sporta stundām pieejams bezmaksas distanču slēpošanas inventārs saskaņā ar Siguldas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu sarakstu. 

(3) Kameras nomai uz ½ stundas 40% atlaide. 

 

Distanču slēpošanas inventāra apkope 

 Cena EUR 

Parafīna uzklāšana bez fluora ar gludekli 6.00 

Parafīna uzklāšana ar fluoru ar gludekli (LF) 7.00 

Parafīna uzklāšana ar fluoru un gludekli (HF) 12.00 

Parafīna uzklāšana ar fluoru un ar gludekli (LF + HF) 17.00 

Paātrinātāja uzklāšana 17.50 
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Slīdvirsmas tīrīšana ar karsto vaskošanu 5.00 

Slīdvirsmas tīrīšana 3.00 

Pēdas smēres uzklāšana 2.50 

Pēdas smēres uzklāšana ar klīsteri 3.50 

Pēdas smēres tīrīšana 4.00 

Klīstera tīrīšana 4.00 

Nūju uzgaļu, rokturu remonts, nomaiņa 4.00 

Nūju piegriešana 6.00 

Nūju stiebra maiņa 8.00 

Slēpju stiprinājumu montāža 5.00 

Slēpju struktūras ievilkšana 2.00 

Jaunu slēpju sagatavošana un slēpju sagatavošana sacensībām 35.00 

 

Trases izmantošana pavasara, vasaras, rudens 
  Cena EUR 

Daļēja trases izmantošana  
grupu nodarbībām (organizēti treniņi)(1) 

1 stunda 5.00 

(1) Siguldas novadā reģistrētas un licencētas sporta organizācijas maksā 60% no treniņprocesa 
izmaksām, 40% sedz Siguldas novada pašvaldība 

 

Inventāra noma vasaras sezonā(1,2) 

 Cena EUR 

 1 h 2 h 
Katra 

nākamā 
stunda 

diena 

Pieaugušo inventārs 

Skrituļslidu / rollerslēpju komplekts   
(iesk. aizsargus, aizsargķiveri) 

7,00 +3.00 + 2.00 20,00 

Skrituļslidas / rollerslēpes  4.00 + 2.00 + 1.50 12,00 

Rollerslēpošanas zābaki 3.00 + 1.50 + 1.00 9.00 

Aizsargu komplekts un ķivere 2.00 + 0.50 + 0.50 5.00 

Rollerslēpošanas nūjas 2.00 + 0.50 + 0.50 5.00 

SKI Erg trenažieris  6.00    

TRX stiprinājums 3.00    

Lāzrbiatlons (1 statīvs, 1 stunda) 6.00    

Bērnu inventārs (līdz 7 gadiem)     

Skrituļslidu / rollerslēpju komplekts   
(iesk. aizsargus, aizsargķiveri) 

5,00  +2.00 + 1.50 14.00 

Skrituļslidas / rollerslēpes 3.00 + 1.50 + 1.00 9.00 

Rollerslēpošanas zābaki 2.00 + 1.00 + 1.00 6.00 

Aizsargu komplekts un ķivere 1.00 + 0.50 + 0.50 3.00 

Rollerslēpošanas nūjas 1.00 + 0.50 + 0.50 3.00 

     
(1) Uzrādot Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karti, tiek piešķirta 10% atlaide.  

 
Instruktora pakalpojumi (1) (distanču slēpošana, rollerslēpošana, skrituļslidošana, 
lāzerbiatlons) 

 Cenas EUR 

1 personai (50 min.)  21.00 

2 personām (50 min.) vai 1 personai (2 x 50 min.) 33.00 

Par trešo un nākamām personām (50 min.) 11.00 

Bērnu grupā uz personu (1. st 50 min.) 21.00 

Pieaugušo grupai (līdz 6 personām, 50. min.) 55.00 
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(1) Korporatīviem pasākumiem vai lielākām grupām vienošanās par cenu individuāla 
 

Citi pakalpojumi 

 Cena EUR 

Dušas lietošana 1.50 

Dušas un saunas lietošana(1) 3.50 

Saunas dvieļa noma 2.00 

Drēbju skapīša noma 1.00 

Trases sagatavošana sacensībām līdz 2 stundām 71.00 

Sacensību inventāra noma –  konuss – 1 diena 0.50 

Pasākumu apskaņošanas sistēma (apskaņots stadions) – 1 diena 35.00 
(1) Sauna jāpiesaka vismaz 30 minūtes iepriekš 

 

Sporta bāzes semināru telpas un teritorijas iznomāšana pasākumiem(1) 

Kategorija Mērvienība 2 stundas, 
cena EUR 

Katra nākamā 
stunda, cena 

EUR 

         

Pasākuma norise  
ziemas sezonā 
 

Divas stundas brīvdienās un 
svētku dienās 

525.00 +71.00 

Dienas cena brīvdienas un svētku 
dienās (līdz 8 stundām) 

665.00 

Darba dienās 25% atlaide 

Pasākuma norise  
ārpus ziemas 
sezonas 

Dienas cena brīvdienās un svētku 
dienās (līdz 8 stundām, pasākumi 
līdz 150 personām) 

200.00 

Dienas cena brīvdienās un svētku 
dienās (līdz 8 stundām, pasākumi 
no 151 līdz 500 personām) 

350.00 

Dienas cena brīvdienās un svētku 
dienās (līdz 8 stundām, pasākumi 
no 501 līdz 1000 personām un 
vairāk) 

550.00 

Nepilnas dienas atlaide 8% atlaide par katru  
samazināto stundu 

Darba dienās 25% atlaide 
(1) Siguldas novadā reģistrētas sporta organizācijas iegūst 10% atlaidi  
 
 

Reklāmas izvietošana sporta bāzē 

Kategorija Cena EUR 

Reklāmas izvietošana ģenerālsponsoram 10,000 / gadā 

Reklāmas izvietošana oficiālajam sadarbības partnerim. 1,000 - 5,000 / gadā 

Reklāmas izvietošana Ģērbtuves skapītī 
A5 rāmītis / 30 skapīši 

30.00 EUR / mēnesī 
 

Reklāmas materiālu un produkcijas izplatīšana pie kases, 
veicot pirkumu 

30.00 EUR / nedēļā 

 
 


