
Viesu nams „Mauriņi”, cenas 2014 
(piedāvājums kāzām, jubilejām un citām ballēm) 

 

 
 

Visas iekštelpas (banketa zāle līdz 100 

cilv., deju zāle, siltais baseins, sauna, 

izgulēšana gultās 45 cilvēkiem) 

 

EUR 800.00 

 

 

Iekštelpas valsts u.c. svētku laikā 1000.00 

Vasaras svinību vieta (galdi līdz 200 

cilvēkiem) 

 

EUR 160.00 

 

Papildus gultasvieta  EUR 5.00 

Iekštelpas bez baseina un saunas  EUR 720.00 

Karstā ūdens kubls un tvaika pirts ārā mucā                          160.00 

Karstā ūdens kubls vai tvaika pirts mucā 

atsevišķi (viena vienība) 

90.00 

Puse mājas (banketa zāle – vietas 40-50-80 

cilvēkiem pie galda un vieta dejošanai, 27 

cilvēku izgulēšana gultās, siltais baseins un 

sauna) 

 

EUR 490.00 

Puse mājas valsts u.c. svētku laikā 600.00 

Tas pats bez baseina un saunas 430.00 

Banketa zāle EUR 30.00 stundā, bet ne mazāk par EUR 

120.00 (pirmās piecas stundas) 

Banketa zāle ar baseinu, pirti (viesu nams 

bez gulēšanas) 

EUR 290, ja visa nakts, jāvienojas par 

piemaksām 

Apkārtne 9 ha 

(strītbols, volejbols, peldēšanās dīķī, loka 

šaušana, bērnu rotaļu laukums, terases, āra 

skatuvīte, ugunskura vieta, gaļas (zivju) 

žāvētava u.c.) 

Bez papildu samaksas 

Peintbols Samaksa pēc vienošanās 

Telpu dekorēšana Pēc pasūtījuma apjoma, EUR 5-800 

Ēdināšana 

Bērni līdz 2 gadu vecumam – par velti, no 

2 līdz 12 gadiem – puse cenas 

Kāzām (ar brokastīm) sākot no EUR 22.00 

no personas (netiek ņemta „korķa” nauda, 

cenā galdauti, salvetes, apkalpošana) 

Papildus par apkalpošanu, ja galdi tiek klāti 

vasaras svinību vietā 

 EUR 75.00 

 

 

Atkarībā no pakalpojuma cenas summas un rokasnaudas iemaksas laika iespējama 

atlaide! 



Apmaksas kārtība – pirmdienā pirms viesībām divas trešdaļas ēdināšanas apmaksas, visa 

pārējā summa par telpām un apmaksu kopā – pasākuma vakarā, kad viesi ienāk telpās un 

pārliecinās, ka viss ir kārtībā. 

Ja viesi izvēlas pakalpojumu „puse mājas”, tad otrā pusē neviena cita nav. 

Cenā ietilpst viesu uzturēšanās viesu namā no aptuveni 16.00 vienā dienā līdz 12.00 

nākamajā dienā. Ja saimniekiem ar viesiem nav bijis problēmu, tad uzturēšanās laiks bez 

maksas tiek pagarināts par stundu – līdz 13.00. Viesi pēc sarunām ar saimniekiem var 

viesu namā uzturēties ilgāk. 

 

Saimniece Māra Zemdega, tel. 29208640 

 

 

 


