
 
                                                                                                         1.PIELIKUMS  
                                                                                                          Liepājas pilsētas domes 
                                                                                                          2019.gada 21.marta 
                                                                                                          lēmumam Nr.102 
 

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas Kompleksā sporta skola" 
sporta centra "Ezerkrasts" Dunikas ielā 9/11, Liepājā, 

sniegto maksas pakalpojumu cenas 
 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez 

PVN (euro) 

PVN 21% 

(euro) 

Cena ar PVN 

21% (euro) 

1. Peldbaseina vienreizējs apmeklējums 

1.1. 

Lielā peldbaseina 
vienreizējs apmeklējums 
darba dienās no 7.00 līdz 
16.00 

apmeklējuma 
reize 

1,5 stunda 
3,31 0,69 4,00 

1.2. 

Lielā peldbaseina 
apmeklējums darba 
dienās no 16.00 līdz 
22.00, sestdienās un 
svētdienās 

apmeklējuma 
reize 

1,5 stunda 
3,72 0,78 4,50 

1.3. 
Mazā peldbaseina 
vienreizējs apmeklējums   

apmeklējuma 
reize 

 1,5 stunda 
3,31 0,69 4,00 

1.4. 

Mazā peldbaseina 
vienreizējs apmeklējums, 
individuāla nodarbība 
bērnam 

apmeklējuma 
reize 

1,5 stunda 
6,61 1,39 8,00 

2. Peldbaseina celiņu noma 

2.1. 

Lielā peldbaseina  viena 
celiņa noma juridiskām 
un fiziskām personām 
darba dienās no 7.00 
līdz 16.00 

 
noma 

 1 stunda 20,66 4,34 25,00 

2.2. 

Lielā peldbaseina  viena 
celiņa noma juridiskām 
un fiziskām personām 
darba dienās no 16.00 
līdz 22.00, sestdienās 
un svētdienās 

 
 

noma  
1 stunda 

24,79 5,21 30,00 

2.3. 
Mazā peldbaseina 
iznomāšana juridiskām 
un fiziskām personām 

noma 
1 stunda 

24,79 5,21 30,00 

3. Pakalpojumi 

3.1. 
Peldēšanas instruktora 
pakalpojumi 

1 stunda 7,44 1,64 9,00 

3.2. 

Abonementu grupas ar 
peldēšanas instruktoru 
skolēniem līdz 18 gadu 
vecumam 10 reizes 
apmeklējums lielajā 
peldbaseinā 

 
 

45 minūtes 20,66 4,34 25,00 

4. 
Abonementa karšu 
iegāde 

 
   

4.1. 
Plastikāta abonementu 
karšu iegāde 

1 gab. 2,41 0,51 2,92 



Baseinā sniegto maksas pakalpojumu piemērojamās atlaides privātpersonām: 

 Nr. 

p.k.  

Lielais peldbaseins darba 

dienās no 7.00 - 16.00 

Lielais peldbaseins darba 

dienās no 16.00 - 22.00, 

sestdienās un svētdienās 

Mazais peldbaseins  

1. 

Bērni līdz 12 gadu vecumam, skolēni, studenti, pensionāri, 

cilvēki ar īpašām vajadzībām 
Atlaide 25% no 

1.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Atlaide 25% no 

1.2.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

Atlaide 25% no 

1.3.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

2. 

Viens pieaugušais kopā ar vienu bērnu vecumā līdz 12 

gadiem 

    

Atlaide 50% bērnam no 

1.3.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

3. 

Abonements 5 apmeklējuma reizēm bērni līdz 12 gadu 

vecumam, skolēni, studenti, pensionāri, cilvēki ar īpašām 

vajadzībām 

Atlaide 30% no 

1.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Atlaide 30% no 

1.2.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

Atlaide 30% no 

1.3.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

4. 

Abonements 5 apmeklējuma reizēm pieaugušie 18 + Atlaide 10% no 

1.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Atlaide 10% no 

1.2.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

Atlaide 10% no 

1.3.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

5. 

Abonements 5 apmeklējuma reizēm individuālai  

nodarbībai bērnam 

    

Atlaide 10% no 

1.4.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

6. 

Abonements 5 apmeklējuma reizēm viens pieaugušais 

kopā ar vienu bērnu vecumā līdz 12 gadiem 

    

Atlaide 50% bērnam no 

1.3.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

7. 

Abonements 10 apmeklējuma reizēm bērni līdz 12 gadu 

vecumam, skolēni, studenti, pensionāri, cilvēki ar īpašām 

vajadzībām 

Atlaide 40% no 

1.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Atlaide 40% no 

1.2.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

Atlaide 40% no 

1.3.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

8. 

Abonements 10 apmeklējuma reizēm pieaugušie 18 + Atlaide 15% no 

1.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Atlaide 15% no 

1.2.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

Atlaide 15% no 

1.3.apakšpunktā noteiktās 

cenas 



 

9. 

Abonements 10 apmeklējuma reizēm individuālai  

nodarbībai bērnam 

    

Atlaide 15% no 

1.4.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

10. 

Abonements 10 apmeklējuma reizēm viens pieaugušais 

kopā ar vienu bērnu vecumā līdz 12 gadiem 

    

Atlaide 60% bērnam no 

1.3.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

11. 

Abonements 20 apmeklējuma reizēm bērni līdz 12 gadu 

vecumam, skolēni, studenti, pensionāri, cilvēki ar īpašām 

vajadzībām 

Atlaide 50% no 

1.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Atlaide 50% no 

1.2.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

Atlaide 50% no 

1.3.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

12. 

Abonements 20 apmeklējuma reizēm pieaugušie 18 + Atlaide 20% no 

1.1.apakšpunktā 

noteiktās cenas 

Atlaide 20% no 

1.2.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

Atlaide 20% no 

1.3.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

13. 

Abonements 20 apmeklējuma reizēm individuālai  

nodarbībai bērnam 

  

  Atlaide 20% no 

1.4.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

14. 

Abonements 20 apmeklējuma reizēm viens pieaugušais 

kopā ar vienu bērnu vecumā līdz 12 gadiem 

  

  Atlaide 70% bērnam no 

1.3.apakšpunktā noteiktās 

cenas 

15. 
Vienreizēja ģimenes biļete peldbaseina apmeklējumam 

(ne mazāk kā 3 cilvēki, no kuriem 2 ir bērni) 

Atlaide 25% no kopējās 

biļešu cenas  

Atlaide 25% no kopējās 

biļešu cenas  

Atlaide 25% no kopējās 

biļešu cenas  

 



 
Piemērojamās atlaides lielā peldbaseina celiņu nomai juridiskām un fiziskām personām, ja 

vienlaicīgi tiek nomāti vairāki celiņi: 

1. Lielā peldbaseina   
2 celiņu noma 
juridiskām un 
fiziskām personām 

Darba dienās no 
7.00 līdz 16.00 un 

no 16.00 līdz 
22.00, sestdienās 

un svētdienās 

Atlaide  
5 EUR  

1 celiņam no 
2.1. un  

2.2.apakšpunktā 
noteiktās cenas 

45  EUR darba dienās no 
7.00 līdz 16.00 un  
55 EUR darba dienās no 
16.00 līdz 22.00, 
sestdienās un svētdienās 

2. Lielā peldbaseina   
3 celiņu noma 
juridiskām un 
fiziskām personām 

Darba dienās no 
7.00 līdz 16.00 un 

no 16.00 līdz 
22.00, sestdienās 

un svētdienās 

Atlaide  
5 EUR katram 
celiņam no 2.1. 

un  
2.2.apakšpunktā 
noteiktās cenas 

60  EUR darba dienās no 
7.00 līdz 16.00 un  
75 EUR darba dienās no 
16.00 līdz 22.00, 
sestdienās un svētdienās 
 

3. Lielā peldbaseina  
4 celiņu noma 
juridiskām un 
fiziskām personām 

Darba dienās no 
7.00 līdz 16.00 un 

no 16.00 līdz 
22.00, sestdienās 

un svētdienās 

Atlaide  
5 EUR katram 
celiņam no 2.1. 

un  
2.2.apakšpunktā 
noteiktās cenas 

80 EUR darba dienās no 
7.00 līdz 16.00 un  
100 EUR darba dienās no 
16.00 līdz 22.00, 
sestdienās un svētdienās 
 

 

 

 DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS                     J.VILNĪTIS 


