
ORANŽĒRIJA BEKUCIEMS ĪRES CENAS UN NOSACĪJUMI 

 

“Oranžērija Bekuciems” telpu īres cenas uz 4h (bez PVN): 

Pirmdiena - ceturtdiena 

• 100 EUR/ līdz 5 personām 

• 150 EUR/ līdz 10 personām  

• 200 EUR/ līdz 15 personām 

Piektdiena -svētdiena un svētku dienas 

• 150 EUR/ līdz 5 personām 

• 200 EUR/ līdz 10 personām  

• 250 EUR/ līdz 15 personām 

“Oranžērija Bekuciems” īres cenā iekļauts:  

• Labiekārtota oranžērija nelieliem pasākumiem (optimāli līdz 15 personām) 

• Trauki, galda piederumi, glāzes, dēlīši, u.c. virtuves aprīkojums 

• Svečturi, salvetes, vāzes u.c. interjera priekšmeti 
• Kafija, tēja, ūdens, citroni, piens, cukurs, sāls 

• Plaša teritorija, grils, zupas ugunskura vieta (malka un ogles pēc pieprasījuma), dīķis 

• Sildlampas, apgaismojums 

• Āras labierīcības 

• Bluetooth skaļrunis 

Papildus izmaksas: 

• Piemaksa par katru īres stundu pēc plkst 20:00 ir 20 EUR 

• Piemaksa par katru papildus personu (ja vairāk kā 15 personas) 20 EUR 

• Piemaksa par katru papildus oranžērijas īres stundu dienas laikā (tikai pēc 
iepriekšējās pieprasījuma) 40 EUR + papildus piemaksa 20 EUR par nakts stundām 

pēc plkst 20:00 

• Kāzām, krustabām un lieliem pasākumiem cena tiek aprēķināta individuāli 

• Piemaksa par ēdienu pasūtīšanu no ēdināšanas pakalpojumu sniedzēja, piegāde uz 
oranžēriju un galda uzklāšana pēc iepriekšējas vienošanās 

• Pirts īre 4h (vienlaicīgi var karsēties 4 personas) 80 EUR 

• Telts vietas (pļavā) par nakti no personas 10 EUR 

Papildus pakalpojumi (cena pēc iepriekšējas vienošanās) 
• Ugunskura zupa  

• Kūpinātās zivis  

• Lielais ugunskurs tusiņiem un malka  

• Saviesīgu un korporatīvo pasākumu organizēšana  

• Transfērs uz/no oranžēriju  

• Dekorēšanas un noformēšanas pakalpojumi  

* SIA “Baltic DMC Group” patur tiesības mainīt nosacījumus un cenas.  

 

 



Rezervēšanas nosacījumi: 

Rezervācijas tiek pieņemtas darba dienās, laikā no plkst 9:00-18:00  

Rezervē, rakstot uz e-pastu orangery@balticdmc.com vai zvanot uz tālr. 26898993 

Norādi vēlamo datumu, laiku, personu skaitu, vēlamos pakalpojumus.  

Rezervācija tiek apstiprināta pēc 100% priekšapmaksas rēķina apmaksas, kad nauda ienākusi 

SIA “Baltic DMC Group” kontā.  

Klienti uzņemas atbildību par to, ka izīrētās telpas, teritorija un inventārs pasākuma laikā 

netiks ļaunprātīgi bojāts, demolēts, lauzts. Ja tomēr ļaunprātīgi vai nejauši kaut kas tāds 

notiks, tad klients uzņemas pilnu materiālu atbildību.  Lai nodrošinātos pret šāda veida 

zaudējumiem, veicot rezervāciju klients iemaksā 50 EUR  drošības naudu, kura 3 darba dienu 
laikā pēc pasākuma tiek atgriezta klientam, ja materiāli zaudējumi nav radīti. Ja materiālie 

zaudējumi ir lielāki nekā 50 EUR, tad klientam ir pienājums tos apmaksāt 5 dienu laiklā pēc 

pasākuma vai pēc pušu vienošanās.  

Jebkura vecuma bērni var uzturēties šajā oranžērijā un teritorijā. Veicot rezervāciju ir 

jānorāda bērnu skaits, lai varam nodrošināt ar nepieciešamo inventāru, piemēram, zīdaiņu 

krēsliņiem pie galda. 

Veicot rezervāciju klienti apstiprina un uzņemas atbildību, ka tiks ievēroti visi valstī esošie 

Covid 19 noteikumi un aizliegumi.  

Minimālais rezervācijas veikšanas vecums ir 18 gadi.  

 

Apmaksas kārtība 

Veicot rezervāciju tiek sagatavots 100 % priekšapmaksas rēķins.  

Apmaksu var veikt ar pārskaitījumu uz bankas kontu vai skaidrā naudā. Bankas kartes 

nepieņemam.  

 

Oranžērijas īres atcelšanas un izmaiņu nosacījumi: 

Ja līdz pasākumam ir palikuši vairāk nekā 2 mēneši, tad tiek atgriezti 100% no rēķina 

summas. 

Ja līdz pasākumam ir palicis vairāk nekā 1 mēnesis (vairāk nekā 30 kalendārās dienas), tad 

tiek atgriezti 50% no rēķina summas. 

Ja līdz pasākumam ir palikušas mazāk nekā 30 kalendārās dienas, tad rezervācija ir 

neatmaksājama un tiek ieturēti 100% no rēķina summas.  

Nosacījumi par papildus pakalpojumu atcelšanu vai maiņu pēc pušu vienošanās.  

Par pakalpojumu maiņu un atcelšanu ir jāpaziņo rakstveidā, sūtot e-pastu uz 

orangery@balticdmc.com 

 

Oranžērijas īres cenā ietiplst: 

• Šika oražērija ar visu nepieciešamo (traukiem un galda piederumiem, dzeramo ūdeni, 
kafiju, tēju, mēbelēm, bezvadu skaļruni utt) 
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• Grils un malka ēdienu gatavošanai 

• Ugunskura vieta ēdiena gatavošanai, lielais katls, malka (lielais ugunskurs tusiņiem ir 
par papildus maksu) 

• Teritorija ap oranžēriju (dīķis, pļavas, atpūtas laukums, bērnu spēļu laukums, āras 

nojume pie pirts, labierīcības) 

 

Pirts īre: 

Slapjā pirts tiem, kuriem patīk pirts rituāli – pēršanās ar slotiņām, skrubēšanās, pelde dīķī.  

Pirts ir vieta relaksācijai, tādēļ vēlamies to uzturēt tīru un kārtīgu. Tusiņiem pirti neizīrējam, 

jo tam ir paredzēta oranžērija un āras nojume.  

Pirts īre tiek piedāvāta tikai klientiem, kuri ir izīrējuši oranžēriju. Atsevišķi pirts īri 

nepiedāvājam.  

Pirtī vienlaicīgi var karsēties maksimums 4 personas. 

Piedāvājam arī pirts slotiņas vai iespēju vasarā pašiem sasiet savas slotiņas.  

 

Ugunskura zupa 

Iepriekš pasūtot var vienoties, ka tiekat sagaidīti ar uz ugunskura vārītu zupu.  

Piedāvājumā:  Bekuciema sēņu zupa, pupiņu zupa, gulašzupa, skābeņu zupa, zivju zupa.  

 

Kūpinātas zivis 

Jāpasūta vismaz 3 dienas iepriekš. Kūpināšanas process vidēji aizņem sākot no 4-6h. 

Esam iecienījuši kūpinātas karpas, makreles, samus, lašu muguriņas vai asakas (lieliska 

uzkoda), asarus, butes, vilka zivis, sviesta zivis u.c. 

Ja vēlaties kūpināt paši, tad iepriekš ir jāvienojas ar saimnieku, jo būs nepieciešama 

apmācība.  

 

Žāvēta vai kūpināta gaļa 

Jāpasūta vismaz 3 dienas iepriekš.  Žāvēšanas vai kūpināšnas process vidēji aizņem sākot no 

4-7h. 

Esam iecienījuši žāvētas vistiņas, cūkgaļas cauraudzīti, speķīti.  

Ja vēlaties kūpināt paši, tad iepriekš ir jāvienojas ar saimnieku, jo būs nepieciešama 

apmācība.  

 

 

 



Papildus informācija par oranžēriju un teritoriju 

Oranžērijā nav ūdens pievads, bet ir dzeramā ūdens bundulis, savukārt ārā ir ūdens bundulis 

saimniecības vajadzībām.  Ja nepieciešams ūdens pievads, tad varam iepriekš vienoties par 

iespēju izmantot ūdens krānu blakus esošajā pirtiņā.  

Šobrīd varam nodrošināt tikai āras sausās labierīcības.  

Aukstajā laikā oranžērija tiek apsildīta ar sildlampām. Karstajā laikā oranžērija tiek vēdināta 

(ir vairākas lūkas, sauli aizsedzoši aizkari, ventilarors). Ja tomēr liekas par karstu, tad var 

izmantot nojumi pie pirts.  

Vasaras sezona ir iespēja ar saimniekiem vienoties, ka dārzeņi, augļi, ogas, garšvielas un zāļu 

tējas tiek ņemtas no saimnieku dārza.  

 

Koronavīrusa (COVID-19) nosacījumi:  

Koronavīrusa (COVID-19) dēļ oranžērijā un teritorijā ap to pašlaik tiek veikti papildu drošības 

un sanitārie pasākumi. 

Koronavīrusa (COVID-19) dēļ ir spēkā pasākumi, lai aizsargātu viesu un darbinieku drošību.  

Koronavīrusa laikā var būt ierobežoti vai nepieejami noteikti pakalpojumi un ērtības, 

piemēram: 

• pirts un kubula īre,  
• ēdienu piegāde iespējama tikai no ēdienu piegādātājiem vai arī pašu klientu gatavoti 

ēdieni āras apstākļos pie oranžērijas vai atvesti līdzi,  

• ierobežojumi personu skaita ziņā, cik vienlaicīgi drīkst uzturēties vienā telpā vai 

transporta līdzeklī 
• saviesīgi pasākumi un ekskursijas u.c. 

 

Koronavīrusa (COVID-19) dēļ šajā vietā tiek īstenoti stingri fiziskās distancēšanās pasākumi. 

 

Drošības noteikumi  

Uzturoties oranžērijā un teritorijā ap to, katrs viesis uzņēmās pilnu atbildību par savu, savu 

bērnu drošību, veselību un dzīvību. Teritorija ir aizliegts atstāt bērnus bez pieaugušo 

uzraudzības. Smēķēt drīkst tikai ārpus telpām. 

Jāņem vērā, ka teritorijā ir dīķis, tāpēc jāievēro šādi drošības noteikumi-  nepeldieties stiprā 

vējā, naktī vai negaisa laikā. Nepeldēt,  ja esat pārkarsis saulē. Aizliegts atstāt bērnu bez 

pieskatīšanas un  neatstājiet peldošas rotaļlietas, kas piesaista mazuļa, bērna uzmanību. 

Nelaimes gadījumā nekavējoties izsaukt glābējus pa tālruni 112.  

Ugunskurs, grills, kūpinātava- atceries, ka grils jānovieto drošā attālumā no ēkas, tā, lai, 
uzpūšot stiprākam vējam, dzirksteles nevar izraisīt ugunsgrēku. Jāpārliecinās, ka grils 

novietots uz stabilas virsmas, lai, garām ejot, tas netiktu apgāzts. Grila iededzināšanu 

nevajadzētu uzticēt bērniem, jo pat pieaugušo klātbūtnē viņiem to darīt var būt bīstami. 



Jāizmanto tie degšķidrumi, kas ir paredzēti tieši grila iekurināšanai. Ar degšķidrumu jāaplej 

kurināmais un jāpagaida, kamēr tas sasūksies un tad uzmanīgi jāaizdedzina. Nedrīkst pieliet 
degšķidrumu jau degošam grilam un nedrīkst aizdedzināt ugunskurus un grilus ar viegli 

uzliesmojošiem šķidrumiem, piemēram, benzīnu, acetonu utt., jo tas var izraisīt 

uzliesmojumu un cilvēks var gūt smagus apdegumus. Nededzini plastmasas izstrādājumus, 

jo tie sadegot rada indīgus dūmus un apkārtējie var saindēties ar degšanas produktiem. 

Pirts lietošana noteikumi- patstāvīgi sekojiet līdzi savam veselības stāvoklim. Nekavējoties 

pārtraukt izmantot pakalpojumu, ja pakalpojuma laikā parādās nepatīkamas sāpes, "galvas 

reiboņi". Atturēties no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu personu dzīvību, 

veselību. Pildīt personāla prasības iekšējās kārtības nodrošināšanai. Nekavējoties informēt 
personālu par iekārtu/ inventāra bojājumiem. Izvairīties no pieskaršanās pirts apsildīšanas 

ierīcēm (krāsns, akmeņi, skurstenis). Izmantot dvieļus sēdēšanai uz lāvas saunā/pirtī. 

Vecākiem vai citām par bērnu atbildīgām personām neatstāt bez uzraudzības bērnus pirtī.  

Teritorijā var būt ērces, tāpēc iesakām rūpīgi pārbaudīt gan sevi, gan bērnus vai uz drēbēm 
un ķermeņa nav ērces. Ja ērce tomēr piesūkusies, tā pēc iespējas ātrāk jānoņem. Pēc ērces 

noņemšanas tās piesūkšanās vietu atkal apstrādā ar spirtu vai joda tinktūru. Rokas 

jānomazgā ar ziepēm. 

 

 

Sīkāka informācija un rezervācijas, zvanot pa tālr. 26898993 vai rakstot uz e-pastu 

orangery@balticdmc.com 
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