
 
 

LVM Kalsnavas arborētumā sniegto pakalpojumu cenrādis 
 

Pakalpojums 
Cena, EUR 
(ar PVN 21%) 

Piezīmes 

Ieeja teritorijā un skatu torņa apmeklējums* 

skolēniem, studentiem, 

pensionāriem, III grupas invalīdiem 

 
2.00 

 
uzrādot apliecību 

pieaugušajiem 4.00 - 

ģimenēm 8.00 2 pieaugušie un 2 bērni līdz 18 gadu vecumam 

bezmaksas 0.00 skatīt aprakstu** 

Klusajā / ziemas sezonā ieeja teritorijā ar 50% atlaidi (atlaides nesummējās) 

Gida pakalpojumi un dendrologa konsultācijas 

latviešu valodā 20.00 
gida pakalpojumi, iepriekš piesakot grupu līdz 25 

cilvēkiem, ilgums – 1 st. vai 

konsultācija par apstādījumu ierīkošanu, labiekārtošanu un koku, 

krūmu augšanu, ilgums – 1 st. 
angļu, krievu, vācu valodā 25.00 

Teritorijas un telpu noma 

semināru zāles noma informācijas 
centra / kases ēkas telpās 

 
45.00 / dienā LVM Kalsnavas arborētuma darba laikā 

āra terases rezervācija 15.00 rezervācijas maksa LVM Kalsnavas arborētuma darba laikā 

Skolēnu grupām 

Zaļā pagalma skola ieejas maksa nodarbība vides izziņas speciālista vadībā, ilgums - 40 min. 

LVM Meža ekspedīcija bezmaksas 6. klases skolēniem 

  Radošās darbnīcas  

skolēniem 3.00 darbnīcas notiek LVM Kalsnavas arborētuma tematisko pasākumu 

plāna ietvaros pieaugušajiem 5.00 
Papildu pakalpojumi 

 

kāzu pieturvieta un laulību 

ceremonijas vieta 

(A x B + C) x D, 

maksa par pakalpojumu LVM Kalsnavas arborētuma darba laikā 

kur: A - personu skaits, B - ieejas maksa par pers. 1,50 EUR, C - 
teritorijas izmantošanas maksa - 50,00 EUR, D - darbietilpības 

koeficients - 1,5 

kāzu programma 40.00 

programma “Mirkļu kolekcionārs” - iespēja jaunajam pārim un 
viesiem doties arborētuma teritorijā, pildot dažādus uzdevumus, 

izmantojama apvienojumā ar ceremonijas vai pieturvietas 

pakalpojumu, tās ilgums – 40 min. 

stāvlaukums, atpūtas vietas pie 
informācijas centra / kases ēkas 

 
bezmaksas 

 
LVM Kalsnavas arborētuma darba laikā 

 
stāvlaukuma izmantošana treileriem 

jeb kemperiem 

 

15.00 

no ierašanās brīža līdz nākamās dienas plkst. 12.00 (elektrības 

pieslēgums, WC un duša, veļas mazgājamās mašīnas 

izmantošana) 
 

stāvlaukums teritorijā 
 

35.00 
iebraukšana teritorijā ar jaunā pāra un viesu auto, izņemot 

piegādātājus, pasākuma nodrošinātājus 

ugunskura vieta 15.00 pieejama iepriekš rezervējot, nodrošināti galdi, krēsli un iekurts 

ugunskurs, kurināmais materiāls 

  

 

 
 

*Uzrādot derīgu 3+ Ģimenes karti un personu apliecinošu dokumentu, apmeklētāji saņem 25% atlaidi ieejas 

maksai, izņemot tematiskos pasākumus. 

** Maksu neiekasē no: 

  bērniem līdz 7 gadu vecumam; 

  personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot 

invaliditātes apliecību) un no vienas pavadošās personas; 

  politiski represētām personām (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); 

  pedagogiem, kas pavada izglītības iestāžu izglītojamo grupu (vismaz 10 izglītojamie); 

  grupu (vismaz 10 apmeklētāji) vadītājiem (gidiem); 

  bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas 

audzēkņiem, kā arī bēriem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu), 

un pavadošajām personām (viens pedagogs vai viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem). 


