
Pielikums  

Alūksnes novada domes 

26.09.2013.  lēmumam Nr.423  

sēdes protokols Nr.17, 27.p. 

 

Alūksnes novada pašvaldības sporta zālēs, laukumos un citās sporta būvēs  

sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 

 

Nr. Noma Vienība 

Cena 

bez 

PVN 

(EUR) 

 

 

PVN 

likme 21% 

1. Sporta zāles:    

1.1. Alūksnes pilsētas sākumskolas sporta zāle 1 stunda 5,69 piemēro 

1.2. 
Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas 

sporta zāle 1 stunda 
10,67 piemēro 

1.3. 
Alūksnes Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

angārs 1 stunda 
7,11 piemēro 

1.4. Alūksnes novada vidusskolas sporta zāle 1 stunda 4,27 piemēro 

1.5. Annas pagasta sporta angārs  1 stunda 5,69 piemēro 

1.6. Annas pagasta sporta angāra naktsmītnes 
1 diennakts  

1 personai 
4,27 piemēro 

1.7. Mālupes pamatskolas sporta angārs 1 stunda 4,27 piemēro 

1.8. Jaunlaicenes pagasta sporta zāle 1 stunda 4,27 piemēro 

1.9. Ziemeru pamatskolas sporta zāle 1 stunda 5,69 piemēro 

2. 
Liepnas vidusskolas multifunkcionālā 

sporta halle: 
   

2.1. lielā zāle 1 stunda 7,11 piemēro 

2.2. trenažieru zāle  
1 stunda 

1 personai 0,71 
piemēro 

2.3. sauna (tikai sporta zāles apmeklētājiem) 1 stunda 14,23 piemēro 

2.4. halle  1 diena 142,29 piemēro 

2.5. halle sporta nometņu vajadzībām  1 nedēļa 213,43 piemēro 

3. 
Sporta, kultūras, interešu un mūžizglītības 

centrs „Dailes”: 
   

3.1. visas centra telpas 1 stunda 21,34 piemēro 

3.2. sporta zāle 1 stunda 8,54 piemēro 

3.3. sauna  

Sagatavošana 21,34 piemēro 

1 stunda         

1 personai 
2,85 piemēro 

3.4. zāle 1 stunda 11,38 piemēro 

3.5. mazā zāle 1 stunda 7,11 piemēro 

3.6. mazā zāle kopā ar virtuvi 1 stunda 11,38 piemēro 

3.7. mazā zāle kopā ar virtuvi un saunu 

1 stunda 28,46 piemēro 

1 dienas 

pasākumam 
142,29 piemēro 



4. 
Alūksnes novada Ziemas sporta centrs 

„Mežinieki”: 
   

4.1. 

Treniņu, nometņu u.c. līdzīgu pasākumu 

organizēšana bezsniega apstākļos, izmantojot 

biatlona šautuvi 

1 diena 

1 personai 
1,42 piemēro 

1 diena 

 8 līdz 10 personām 
11,38 piemēro 

1 diena no  

11 personām un 

vairāk 

17,07 piemēro 

4.2. 

Treniņu, nometņu u.c. līdzīgu pasākumu 

organizēšana bezsniega apstākļos, 

neizmantojot biatlona šautuvi 

1 diena 

1 personai 
1,42 piemēro 

1 diena 

 8 līdz 10 personām 
7,11 piemēro 

1 diena grupai no 

11 personām un 

vairāk 

11,38 piemēro 

4.3. 

Treniņu, nometņu u.c. līdzīgu pasākumu 

organizēšana sniega apstākļos, izmantojot 

biatlona šautuvi 

1 diena 

1 personai 
2,13 piemēro 

1 diena grupai 8 

līdz 10 personām 
17,07 piemēro 

1 diena grupai no 

11 personām un 

vairāk 

25,61 piemēro 

4.4. 

Treniņu, nometņu u.c. līdzīgu pasākumu 

organizēšana sniega apstākļos, neizmantojot 

biatlona šautuvi 

1 diena 

1 personai 
2,13 piemēro 

1 diena 

 grupai no 8 līdz 10 

personām 

11,38 piemēro 

1 diena grupai no 

11 personām un 

vairāk 

17,07 piemēro 

4.5. 
Sacensību organizēšana bezsniega apstākļos, 

izmantojot biatlona šautuvi 

1 diena 

 
142,29 piemēro 

4.6. 
Sacensību organizēšana bezsniega apstākļos, 

neizmantojot biatlona šautuvi 

1 diena 

 
99,60 piemēro 

4.7. 
Sacensību organizēšana sniega apstākļos, 

izmantojot biatlona šautuvi 

1 diena 

 
192,09 piemēro 

4.8. 
Sacensību organizēšana sniega apstākļos, 

neizmantojot biatlona šautuvi 

1 diena 

 
142,29 piemēro 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 

 

 


