
tālr.: 20276668         e-pasts: info@arstubiedriba.lv

CENA ar PVN CENĀ IETILPST

APSTIPRINĀTS ar 2023. gada 10. janvāra 

LĀB valdes sēdes lēmumu 

1. STĀVA ZĀLE 

TELPU NOMAS CENRĀDIS

Zāles ie�lpība un iespējamais izkārtojums: 
·   Teātra - krēsli ar atlokāmo galdiņu (45 sēdvietas) 
·   Teātra – paras�e krēsli (līdz 60 sēdvietām) 

·  Iespējams ievietot arī galdus (atkarīgs no cilvēku skaita) 
·  Bankets (līdz 70 cilvēkiem) 

· Dators 
. Projektors 
· Bezvadu internets   

Darba dienās, darba laikā* 
25.00 EUR/stundā 
187.50 EUR/dienā (8h) 

Darba dienās, pēc plkst.17.00** 
43.75 EUR/stundā 
Brīvdienās*** 
Pirmā stunda 75.00 EUR 
Katra nākamā stunda 43.75 EUR 

300.00 EUR/dienā (8h) 

CENĀ NEIETILPST: · Tāfele / ·  Kopēšanas darbi / ·  Papildlaiks pirms un pēc pasākuma / ·  Papildus telpa kafijas pauzēm / 
· Kafijas pauze (kafija, tēja, ūdens, uzkodas) / · Trauku noma /  · Seši bezvadu mikrofoni un apskaņošanas sistēma /  
· Aparatūra �ešraides nodrošināšanai (ZOOM) 

CENA ar PVN CENĀ IETILPST2. STĀVA ZĀLE ar apaļo galdu 
Zāles ie�lpība:  
·   20 sēdvietas 

· Dators 
. projektors 
· Bezvadu internets   

Darba dienās, darba laikā* 
31.25 EUR/stundā 
225.00 EUR/dienā (8h) 

Darba dienās, pēc plkst.17.00** 
50.00 EUR/stundā 
Brīvdienās*** 
Pirmā stunda 81.25 EUR 
Katra nākamā stunda 50.00 EUR 

337.50 EUR/dienā (8h) 

CENĀ NEIETILPST: ·  Tāfele / ·  Kopēšanas darbi / ·  Papildlaiks pirms un pēc pasākuma / · Kafijas pauze (kafija, tēja, ūdens, 
uzkodas) / · Trauku noma /  · Seši bezvadu mikrofoni un apskaņošanas sistēma /  · Aparatūra �ešraides nodrošināšanai (ZOOM) 

CENA ar PVN CENĀ IETILPST3. STĀVA ZĀLE  
 Darba dienās, darba laikā* 

12.50 EUR/stundā 
87.50 EUR/dienā (8h) 

Darba dienās, pēc plkst.17.00** 
31.25 EUR/stundā 
Brīvdienās*** 
Pirmā stunda 62.50 EUR 
Katra nākamā stunda 31.25 EUR 

187.50 EUR/dienā (8h) 

CENĀ NEIETILPST: ·  Aparatūra (dators, projektors)/ · Tāfele / ·  Kopēšanas darbi / ·  Papildlaiks pirms un pēc pasākuma / 
· Kafijas pauze (kafija, tēja, ūdens, uzkodas) / · Trauku noma /  · Seši bezvadu mikrofoni un apskaņošanas sistēma /  
· Aparatūra �ešraides nodrošināšanai (ZOOM) 

Zāles ie�lpība un iespējamais izkārtojums:

·  Teātra - krēsli ar atlokāmo galdiņu (45 sēdvietas) 
·  Teātra – paras�e krēsli (līdz 50 sēdvietām) 
·  Iespējams ievietot galdus (atkarīgs no cilvēku skaita) 
·  Bankets (līdz 60 cilvēkiem) 

·  Kamīnzāle (kafijas pauzei) 

CENA ar PVN4. STĀVA ZĀLE ar spoguļa sienu 
Zāles ie�lpība:  
·   Telpa deju, jogas, un citām nodarbībām 

Darba dienās, darba laikā* 
6.25 EUR/stundā 

Darba dienās, pēc plkst.17.00** 
8.75 EUR/stundā 
Brīvdienās*** 
Pirmā stunda 62.50 EUR 
Katra nākamā stunda 8.75 EUR 

112.50 EUR/dienā (8h) 

SKOLAS IELA 3, RĪGA

KAFIJAS PAUZE 
 

 

Kafija, tēja, ūdens 2.00 EUR/pers. 
Uzkodas (cepumi)   3.50 EUR /pers. 
Uzkodas (kanapē)   6.00–7.00 EUR /pers. 

* cena darbadienās no plkst. 9.00 - 17.00 
** cena darbadienās no plkst. 17.00 - 20.00 

*** cena brīvdienās no plkst. 10.00 - 18.00 


