
 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" 
Reģistrācijas numurs 42103030247, Brīvības iela 39, Liepāja, LV 3401 

Tālrunis +371 634 83888, AS Swedbank, SWIFT kods, HABALV22LV12HABA0551004276046 

APSTIPRINĀTS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs” 

2023. gada 30. janvāra valdes sēdē Nr.1 

Stājas spēkā 2023. gada 01. februārī 

LOC TENISA HALLES  

CENRĀDIS 
(visas cenas norādītas EUR ar pievienotās vērtības nodokli)    

 

 

 

Pakalpojuma veids1 

Cena par vienu stundu 

Pirmdiena – piektdiena (līdz 14:00), 
sestdienās, svētdienās un svētku 

dienās 

Pirmdiena – piektdiena  
(no 14:00) 

Iekštelpu tenisa korts2, 3 
Septembris – Maijs 22,00 30,00 

Jūnijs - Augusts 22,00 

Āra tenisa korts 2, 3 12,00  

Pludmales tenisa un volejbola smilšu laukums 2 8,00  
 

1 Par rezervētā laika atcelšanu jāinformē ne vēlāk kā 24 stundas iepriekš, pretējā gadījumā laukuma noma jāapmaksā saskaņā ar pieprasījumu pilnā 

apmērā. 
2  Vispārējās atlaides iekštelpu, āra tenisa kortu, pludmales tenisa un volejbola smilšu laukuma nomas maksai fiziskām personām: 

- 10% atlaide studentiem, pensionāriem, personām ar invaliditāti (uzrādot attiecīgus dokumentus); 

- 15% atlaide bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot), skolēniem (uzrādot skolēnu apliecību), ģimenēm (uzrādot apliecību “Goda ģimene” vai “3+ 

Ģimenes karti”) 
3 Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Liepājas Tenisa sporta skola”, reģistrācijas numurs 40900003470, izglītojamajiem, veicot rezervāciju ne ātrāk kā 

iepriekšējā dienā: 

- iekštelpu tenisa korta nomas maksa ir 15,00 EUR par vienu stundu, ieskaitot PVN. 

- āra tenisa korta nomas maksa ir 10,00 EUR par vienu stundu, ieskaitot PVN. 
 

Fitnesa zāle 1 mēnesim 3 mēnešiem 6 mēnešiem 

Abonements  60,00 150,00 240,00 

Abonements (līdz 16:00)  50,00 120,00 180,00 

Vienreizējs apmeklējums 10,00 

Fitnesa zāle (stundā)3 40,00 
3 Cena grupai līdz 8 cilvēkiem, sporta skolām, kas īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas 
 

Inventāra noma Cena par vienu stundu 

Rakete (1 gab.) 2,50 

Tenisa bumbas (3 gab.) 2,00 

Raketes (4 gab.) + tenisa bumbas (3 gab.) 8,00 

Volejbola bumba (1 gab.) 2,00 

Tenisa bumbiņu mašīna 10,00 

Skapīša slēdzenes noma (vienai nodarbībai) 2,00 
 

Telpu noma Stundā Dienā 

Sarkanā zāle (bez inventāra) 15,00 - 

Sarkanā zāle (ar inventāru) 30,00 150,00 

Baltā zāle 30,00 150,00 

Baltā zāle (nodarbībām) 15,00 - 
 

Papildus pakalpojumi 

Pirts noma (stundā) 20,00 

Aktīvais skaļrunis (RFC NX 32-A 1400W) (stundā) 5,00 

Aktīvais zemo frekvenču skaļrunis (RFC SUB 8003-AS II 2200W) (stundā) 5,00 

Bezvadu mikrofonu sistēma (Sennheiser EM-XSW2) (stundā) 5,00 

Mikserpults (Allen & Heath ZED60-10FX) (stundā) 5,00 

Bezvadu mikserpults (RCF M 18) (stundā) 5,00 

Skapīša slēdzene 10,00 

Projektors “EPSON EB-W42” (dienā) 30,00 

Ekrāns 2 m x 2 m (dienā) 5,00 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas Olimpiskais centrs" 
Reģistrācijas numurs 42103030247, Brīvības iela 39, Liepāja, LV 3401 
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APSTIPRINĀTS 

Apstiprināšanai SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” 

2023. gada 30. janvāra valdes sēdē Nr.1 

Stājas spēkā 2023. gada 01. februārī 

LOC TENISA HALLES  

APJOMA ATLAIDES FIZISKĀM PERSONĀM 

Abonementa veids (stundas) Atlaides apmērs 

5 5% 

10 10% 

15 15% 

20 20% 

25 25% 

 
*  Atlaides attiecināmas uz iekštelpu tenisa kortu, āra tenisa kortu un pludmales tenisa vai volejbola smilšu 

laukuma nomu, maksājumu pilnā apmērā veicot pirms pakalpojuma saņemšanas. 
 

*  Abonementa derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši no tā iegādes brīža (iegādes datuma). Pēc abonementa 

derīguma termiņa beigām neiztērētais atlikums netiek atmaksāts. 

 

 

 

 

 

 


