
 
 

KEMPINGA UN GLEMPINGA PAKALPOJUMU CENRĀDIS | 2022 
 

Uzturēšanās kempinga teritorijā 

(cenā iekļauta autostāvvieta, labierīcību un virtuves izmantošana, 

piknika galds ar soliem un saulessargu, grils, pieeja ugunskura vietai) 

5 EUR/dienā par personu 

Bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas 

3 EUR/dienā par mājdzīvnieku 

Sešvietīga kempinga mājiņa 

(cenā iekļauta uzturēšanās kempinga teritorijā, gultas veļa un dvielis) 

15 EUR/dienā par personu* 

3 EUR/dienā par mājdzīvnieku 

*minimālā kempinga mājiņas cena – 40 EUR 

Pasākumu telts (paviljona) noma 100 EUR/dienā 

Glempinga telts divām personām* 

(cenā iekļauta uzturēšanās kempinga teritorijā, gultas veļa un dvieļi) 

*nav atļauta mājdzīvnieku uzturēšanās glempinga teltī 

69 EUR/dienā (no svētdienas līdz ceturtdienai) 

79 EUR/dienā (piektdien un sestdien) 

15 EUR/dienā par katru papildu vietu (uz matrača) 

Autotreilera (kempera) vieta 10 EUR/dienā 

Elektrības pieslēgums autotreilerim 5 EUR/dienā 

Ūdens pieslēgums autotreilerim 3 EUR/reize 

Telts vieta 5 EUR/dienā 

Telts vieta ar elektrības pieslēgumu 10 EUR/dienā 

Lauka pirts 30 EUR/3 stundas 

Koka kubls 60 EUR/dienā 

Tūrisma telts noma 10 EUR/dienā 

Gāzes grila izmantošana 15 EUR/dienā 

Dvielis 2 EUR/vienreizēja maksa 

Veļas mazgājamās mašīnas izmantošana 3 EUR/cikls 

Veļas žāvētāja izmantošana 3 EUR/cikls 

Kafijas automāta izmantošana 1 EUR/tase 
 

LAIVU UN VELO NOMAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS | 2022 
 

Kanoe laivas TAKU-3 vai kajaka FINDER noma 

(cenā iekļauti airi, drošības vestes un hermētisks maiss mantām) 

15 EUR/1. diena 

10 EUR/no 2. dienas 

Airu laivas AMBER 430 noma 25 EUR/dienā 

Airu laivas motora MERCURY noma 

(var tikt prasīta drošības nauda 50 EUR, kas, atgriežot motoru, tiek 

atmaksāta) 

Vienojoties, atkarībā no nomas laika un izvēlētās 

ūdenstilpnes/ūdensteces 

Laivu un/vai cilvēku transporta pakalpojumi Vienojoties, atkarībā no izvēlētā maršruta 

Pieaugušo MTB velosipēda ROMET noma 

(var tikt prasīta drošības nauda 30 EUR, kas, atgriežot velosipēdu, tiek 

atmaksāta) 

4 EUR/h 

15 EUR/1. diena 

10 EUR/no 2. dienas 

Pieaugušo velo ķivere 2,50 EUR/dienā 

 



Bērnu velosipēda ROMET noma 

(cenā iekļauta bērnu velo ķivere; 

var tikt prasīta drošības nauda 30 EUR, kas, atgriežot velosipēdu, tiek 

atmaksāta) 

3 EUR/h 

10 EUR/dienā 

Bērnu velo krēsliņš 2,50 EUR/dienā 

Pieaugušo elektrovelosipēda ROMET E-BIKE noma 

(var tikt prasīta drošības nauda 50 EUR, kas, atgriežot velosipēdu, tiek 

atmaksāta) 

12 EUR/1 h 

20 EUR/2 h 

30 EUR/3 h 

50 EUR/dienā 

Pludiņmakšķeres noma (bez ēsmas) 3 EUR/dienā 

Spininga noma (bez mānekļiem) 5 EUR/dienā 
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