
CENRĀDIS (spēkā no 04.06.2019) 

CENTRĀLAIS LAUKUMS  
  

       

Centrālais laukums futbola treniņiem un spēlēm Cena EUR* 

Treniņš treniņš 375,00 

Nacionālā līmeņa treniņš treniņš 1020,00 

Nacionālā līmeņa spēle spēle 5900,00 

Starptautiskā līmeņa treniņš treniņš 1900,00 

Starptautiskā līmeņa spēle spēle 22300,00 

Centrālais laukums vieglatlētikas treniņiem un sacensībām  

Grupu apmeklējumi (līdz 15 personām) 1 stunda 40,00 

Grupu apmeklējumi (līdz 15 personām)  
vairāk kā 100 (viens simts) stundas sezonā 

1 stunda 30,00 

Nacionāla līmeņa sacensības 1 diena 2620,00 

Starptautiska līmeņa sacensības 1 diena 4360,00 

Centrālā laukuma vieglatlētikas celiņu izmantošana individuālajiem apmeklējumiem 

Individuālie apmeklējumi** 1 apmeklējums 3,00 

Individuālie apmeklējumi** 10 reizes 20,00 

Individuālie apmeklējumi** 1 mēnesis 30,00 

Grupu apmeklējumi (līdz 15 personām) 1 stunda 40,00 

Centrālā  laukuma noma pasākumiem un svētkiem 

Centrālā laukuma noma līdz 2000 apmeklētājiem** 1 diena 700,00 

Centrālā laukuma noma līdz 5000 apmeklētājiem** 1 diena 1600,00 

Centrālā laukuma noma līdz 10000 apmeklētājiem** 1 diena 3200,00 

Centrālā laukuma noma līdz 17000 apmeklētājiem** 1 diena 5400,00 

B sektora tribīnes (skatītāju zona 1 līmenis ar 2000 sēdvietām) 1 diena 500,00 

B sektora tribīnes (skatītāju zona 1 un 2  līmenis ar 5000 sēdvietām) 1 diena 1000,00 

A sektora tribīnes (skatītāju zona ar 2500 sēdvietām) 1 diena 500,00 

C sektora tribīnes (skatītāju zona ar 2500 sēdvietām) 1 diena 500,00 

Centrālā stadiona noma filmēšanai, fotografēšanai*** 1 stunda 100,00 

Citi pakalpojumi 

Apgaismošana (1400 lux) 1 stunda 170,00 

Apgaismošana (1000 lux) 1 stunda 100,00 

Apgaismošana (500 lux) 1 stunda 50,00 

Tablo noma (9x14 m) *** 1 stunda 50,00 

Apskaņošana*** 1 stunda 50,00 

Tirdzniecības laukuma noma (āra galerijā vai zemes noma) 
1 stunda/ 

1 diena 
20,00/ 
242,00 

Tirdzniecības vietas izvietošana (āra platformā) 
1 stunda/ 

1 diena 
35,00/ 
423,50 

Automātiskās ierīces uzstādīšana 1 mēnesis 60,50 

                
* cenā iekļauts pievienotās vērtības nodoklis 
** papildus tiek aprēķinātas izmaksas par zālāja seguma nomu, ieklāšanu un demontāžu, elektroenerģijas patēriņš, 
izmaksas par sagatavošanās darbiem nepieciešamajām papildus dienām, kā arī izmaksas, ja nepieciešams izmantot 
Daugavas stadiona personāla iesaistīšanu, vai ja pēc pasākuma nepieciešami uzkopšanas vai citi pasākumi 
*** tiek piemērotas papildus izmaksas, ja nepieciešams izmantot Daugavas stadiona personāla iesaistīšanu, vai ja pēc 
pasākuma nepieciešami uzkopšanas vai citi pasākumi 

                **** ģērbtuves atslēgas vai magnētiskās kartes nozaudēšanas gadījumā tiek piemērota maksa 10,00 EUR apmērā  


