
Nr. Pakalpojums Mērvienība Cena euro, t.sk. PVN

1.1. Ledus laukuma noma darba dienās plkst. 00.00-12.00 1 stunda 120.00

1.2. Ledus laukuma  noma  darba dienās plkst. 12.00-22.00 1 stunda 150.00

1.3. Ledus laukuma  noma  darba dienās plkst. 22.00-24.00 1 stunda 120.00

1.4. Ledus laukuma noma sestdienās un svētdienās  plkst. 00.00-12.00 1 stunda 120.00

1.5. Ledus laukuma  noma  sestdienās un svētdienās plkst. 12.00-18.00 1 stunda 150.00

1.6. Ledus laukuma  noma  sestdienās un svētdienās plkst. 18.00-24.00 1 stunda 120.00

1.7.
Ledus laukuma noma nometnei,  kura papildus  izmanto ledus halles  

viesnīcas un kafejnīcas pakalpojumus 
1 stunda 120.00

1.8. Ledus laukuma noma izklaides pasākumam 1 stunda 250.00

1.9.
Ledus laukuma noma Tukuma novada vispārizglītojošai  mācību iestādei 

darba dienās plkst.07.00-15.00 
1 stunda 120.00

2.1.
Slidošana bērnam, skolēnam līdz 18 g.v., uzrādot skolēna apliecību                 

(1 stunda)
1 persona 2.00

2.2. Slidošana pieaugušajam (1 stunda) 1 persona 3.00

2.3. Hokejs-slidošana ar  nūju (1 stunda) 1 persona 10.00

2.4. Slidotapmācība vienai personai, t.sk. slidu noma (1 stunda) 1 persona 10.00

2.5. Kērlinga nodarbība vienai personai , t.sk. inventārs (2 stundas) 1 nodarbība 10.00

2.6. Kērlinga spēle grupai, t.sk. inventārs (2 stundas) 1 spēle 300.00

2.7. Slidu pāra noma (1 stunda) 1 gb 3.00

2.8. Ķiveres noma (1 stunda) 1 gb 2.00

3.1. Lietota slidu pāra asināšana 1 gb 3.00

3.2. Jauna slidu pāra asināšana 1 gb 5.00

3.3. Žāvētavas noma 1 mēnesis 95.00

2. Maksa par slidotavas apmeklējumu un inventāra nomu

3. Maksa par citiem ledus arēnas pakalpojumiem  

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUKUMA LEDUS  HALLE"   

Maksas pakalpojumu cenrādis  

No 2020.gada 1.marta 

1.  Maksa par ledus laukuma, t.sk. vienas ģērbtuves, nomu * 

* Iespējams ledus laukuma nomas laika sadalījums: ¼  stunda (15 min.), ½  stunda (30 min.), ¾  stunda (45 min.). 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle" 

Reģistrācijas Nr. 40103431587                                                                                  

Stadiona iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

APSTIPRINĀTS

Ar PSIA ,,Tukuma ledus halle"  valdes locekļa

2020.gada 31.janvāra  rīkojumu Nr.1-8/5
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3.4. Žāvētavas noma 1 diennakts 10.00

3.5. Papildus ģērbtuves noma 1 stunda 10.00

4.1. Fitnesa vai vingrošanas zāles  apmeklējums 1 apmeklējums 4.00

4.2. Fitnesa zāles abonements 4 apmeklējumi 15.00

4.3. Fitnesa zāles abonements 8 apmeklējumi 25.00

4.4. Fitnesa zāles abonements 12 apmeklējumi 30.00

4.5. Fitnesa zāles mēneša abonements 
neierobežots  

skaits 
35.00

4.6. Fitnesa zāles apmeklējums nometnei  vai sporta komandai 1 stunda 30.00

4.7. Vingrošanas zāles abonements 4 apmeklējumi 10.00

4.8. Vingrošanas zāles abonements 8 apmeklējumi 15.00

4.9. Vingrošanas zāles noma  1 stunda 10.00

5.1. Sauna ar burbuļvannu * 1 stunda 26.00

5.2. Sauna bez burbuļvannas * 1 stunda 16.00

5.3. Burbuļvanna un dušas bez saunas * 1 stunda 16.00

5.4.
Saunas kompleksa noma nakts pasākumam  (karsētavas un vannas 

maksimālais  darbības laiks  līdz 4 stundām) 
1 nakts 90.00

5.5. Dušas** 1 stunda 4.00

5.6. Dvieļa noma 1gb 2.00

6.1. Konferenču zāles ar aprīkojumu noma 1 stunda 26.00

6.2. Semināru zāles ar aprīkojumu noma 1 stunda 16.00

6.3. Kafejnīcas zāles noma  1 stunda 50.00

7.1. Multiprojektors 1 diena 15.00

7.2. Mikrofons 1 diena 10.00

7.3. Tāfele 1 diena 5.00

7.4. Saliekamās grīdas seguma komplekta noma 1m2  1 diennakts 0.50

7.5. Tirdzniecības vieta 1 diena 5.00

* Iespējams  saunas un burbuļvannas izmantošanas  laika  sadalījums:  ½  stunda (30 min.), pēc kārtējās stundas. 

** Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušiem pensionāriem, invalīdiem, trūcīgajām vai maznodrošinātām personām, daudzbērnu 

ģimenēm, politiski represētām personām (uzrādot dokumentus) var tikt piemērota atlaide ar valdes locekļa rīkojumu.

6. Maksa par darījumu  un viesību telpu nomu * 

* Iespējams telpu nomas  laika  sadalījums : ½  stunda (30 minūtes), pēc kārtējās stundas.

7. Maksa par aprīkojuma nomu

4. Maksa par fitnesa un  vingrošanas zāles izmantošanu 

5. Maksa par saunas un dušas izmantošanu 
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8.1. Divvietīga istaba (viena, divas gultas), bez  brokastīm   

8.1.1. viena persona 1 nakts 20.00

8.1.2. divas personas 1 nakts 30.00

8.2. Istaba Lux Nr.3 (maksimāli 2 personas) personām, bez  brokastīm 1 nakts 40.00

8.3. Ģimenes istaba (četras gultas)  bez brokastīm: 

8.3.1. viena  persona 1 nakts 20.00

8.3.2. divas personas 1 nakts 30.00

8.3.3. trīs personas 1 nakts 30.00

8.3.4. četras personas 1 nakts 40.00

8.4. Gultas vieta istabā Nr.1; Nr.2, bez  brokastīm   1 nakts 10.00

8.5. Papildvieta, bez brokastīm 1 nakts 10.00

8.6.  Maksa par brokastīm  1 persona  5.50

8.7. Maksa par dzīvnieku istabā (1 dzīvnieks) 1 nakts 10.00

9.1. Kopēšana  (A4 formāta 1 lapa) 1gb 0.10

9.2. Printēšana (A4 formāta 1 lapa) 1gb 0.20

10.1.

Maksa par reklāmas laukuma 1m2 nomu (bez reklāmas izgatavošanas,

uzstādīšanas, apkopes un gaismas reklāmu elektroenerģijas lietošanas

izmaksas) 

1 mēnesis 40.00

10.2.

11.1.

11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1. Sporta zāles noma 1 stunda 10.00

13. Maksa par nedzīvojamo telpu (Brīvības laukumā 8, Tukumā) izmantošanu 

Kafejnīcas „TLH” gala produktu kalkulācijas un ēdienkartes apstiprina PSIA "Tukuma ledus halle" valdes loceklis. 

Maksu par nometnes vai  grupas ēdināšanu  apstiprina PSIA "Tukuma ledus halle" valdes loceklis, atkarībā no piedāvājuma.   

12.  Maksa par ieeju pasākumos, pasākumu organizēšanu un pakalpojumu akcijām 

Ieejas biļetes maksu pasākumā  nosaka PSIA "Tukuma ledus halle" valdes loceklis ar rīkojumu,  atkarībā no 

organizatoriskajām  izmaksām.

Pasākuma organizēšanas maksu citām juridiskām vai fiziskām personām  apstiprina PSIA "Tukuma ledus halle" valdes 

loceklis, atkarībā no organizatoriskājām izmaksām. 

Maksas pakalpojumu akciju cenas nosaka PSIA "Tukuma ledus halle" valdes loceklis ar rīkojumu.

8. Maksa par viesnīcu  un brokastīm 

9. Maksa par biroja pakalpojumiem

10. Maksa par reklāmas izvietojumu  un atlaides

Ledus halles un Tukuma novada hokeja komandu finansiālajiem atbalstītājiem var tikt piemērota atlaide 100 % apmērā 

maksai par reklāmas izvietošanu ledus arēnā,  sadarbības laikā. 

11. Maksa par ēdināšanas pakalpojumiem 
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14.1
Maksa par veļas mazgāšanu ar žāvēšanu (viena reize, maksimālais  veļas 

svars 6 kg) 
1 mazgāšana  6.00

14. Citi pakalpojumi 


