
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods  90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, 

E-PASTS: dome@aluksne.lv 

A/S „SEB banka”, KODS  UNLALV2X, KONTS Nr.LV58UNLA0025004130335  

Alūksnē 

2013.gada 26.septembrī                          sēdes protokols Nr.17, 28.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES  

 

LĒMUMS Nr.424 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Alūksnes novada domes 

27.09.2018. lēmumu Nr.340 

(sēdes protokols Nr.12, 17.punkts) 

 

Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem 

 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) un g) 

apakšpunktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 17.punkta d) un e) 

apakšpunktu, ņemot vērā euro kā maksāšanas līdzekļa ieviešanu Latvijas Republikā no 

01.01.2014. un Eiropas Savienības Padomes noteikto kursu latu apmaiņai pret euro, 

 

1. Apstiprināt Alūksnes muzeja sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (pielikumā uz 4 

lapām). 

2. Noteikt, ka maksa par sniegtajiem pakalpojumiem Alūksnes muzeja direktora 

noteiktajā kārtībā tiek iemaksāta Alūksnes muzeja kasē vai iemaksājama Alūksnes 

novada pašvaldības norēķinu kontā. 

3. Lēmums stājas spēkā 01.01.2014. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 23.02.2012. 

lēmums Nr.52 „Par Alūksnes muzeja sniegto pakalpojumu maksas apstiprināšanu” 

(sēdes protokols Nr.4, 23.p.). 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 



Pielikums  
Alūksnes novada domes 

26.09.2013. lēmumam Nr.424 

(sēdes protokols Nr.17, 28.p.) 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Alūksnes novada domes 

27.09.2018. lēmumu Nr.340 

(sēdes protokols Nr.12, 17.punkts) 
 

Alūksnes muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids 

Maksa bez PVN (EUR) Pievienot

ās 

vērtības 

nodoklis 

Pieaugušiem 

Skolēniem, 

studentiem, 

pensionāriem 

1. Ieejas maksa muzeja izstāžu un ekspozīciju zālēs ( vienai personai) 

1.1. Pastāvīgo ekspozīciju viens 

apmeklējums 

2,50 1,00 nepiemēro 

1.2. Mainīgo izstāžu viens apmeklējums 1,50 1,50 nepiemēro 

1.3. Speciālās/tematiskās izstādes, 

komercizstādes viens apmeklējums 

 

maksas pakalpojuma aprēķinu 

veic katrai izstādei atsevišķi, 

ko apstiprina dome 

nepiemēro 

1.3.1. Tematiskās izstādes “No trimdas 

Latvijā - Austras Lindes 120 tautu 

meitu miniatūras” viens apmeklējums 

2,00 2,00 nepiemēro 

1.4. Pastāvīgo ekspozīciju viens 

apmeklējums ģimenei - 1 vai 2 vecāki, 

līdz 7 bērniem līdz 18 gadu vecumam 

 

1,00 

 

 

nepiemēro 

1.5. Izstāžu atklāšana, Starptautiskā 

Muzeju nakts 

 

bezmaksas 

1.6. Uzrādot attiecīgu dokumentu 

1.6.1. Bērnam līdz 6 gadu vecumam 

(ieskaitot); 

1.6.2. bārenim vai bez vecāku gādības 

palikušam bērnam; 

1.6.3. bērnu ilgstošās sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

audzēknim; 

1.6.4. personai ar 1. grupas invaliditāti 

un viņa pavadītājiem (maksimālais 

skaits 2); 

1.6.5. personai ar 2. vai 3. grupas 

invaliditāti; 

1.6.6. bērnam ar invaliditāti un viņa 

pavadītājiem (maksimālais skaits 2); 

1.6.7. grupas (ne mazāk par 10 

apmeklētājiem) vadītājiem vai 

pedagogiem (maksimālais skaists 2);  

1.6.8. politiski represētai personai; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bezmaksas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6.9. Alūksnes novada pašvaldības 

viesu delegācijai; 

1.6.10. Akreditēta Latvijas muzeja 

darbiniekam; 

1.6.11. ICOM (Starptautiskās muzeju 

padomes) biedram. 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr.340, protokols Nr.12, 17.p., 

kas stājas spēkā ar 01.10.2018.) 

2. Ekskursiju vadīšana muzeja speciālista pavadībā Alūksnes muzejā vai Alūksnes 

muižas parkā 

2.1. Alūksnes muzejā vai Alūksnes muižas 

parkā (līdz 2 stundām)  

25,00 15,00 nepiemēro 

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr.340, protokols Nr.12, 17.p., 

kas stājas spēkā ar 01.10.2018.) 

3. Muzejpedagoģiskās nodarbības, lekcijas vai tematiskie pasākumi  

3.1. Muzejpedagoģiskās nodarbības, 

lekcijas vai tematiska pasākuma viens 

apmeklējums 

2,50 1,00 nepiemēro 

3.2. Latvijas valsts svētkiem veltīti 

pasākumi, 

Alūksnes pilsētas svētkiem veltīti 

pasākumi 

 

bezmaksas 

3.3. Uzrādot attiecīgu dokumentu 

3.3.1. Bērnam līdz 6 gadu vecumam 

(ieskaitot); 

3.3.2. bārenim vai bez vecāku gādības 

palikušam bērnam; 

3.3.3. bērnu ilgstošās sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

audzēknim; 

3.3.4. personai ar 1.grupas invaliditāti 

un viņa pavadītājiem (maksimālais 

skaits 2); 

3.3.5. personai ar 2. vai 3. grupas 

invaliditāti; 

3.3.6. bērnam ar invaliditāti un viņa 

pavadītājiem (maksimālais skaits 2); 

3.3.7. grupas (ne mazāk par 10 

apmeklētājiem) vadītājiem vai 

pedagogiem (maksimālais skaists 2);  

3.3.8. politiski represētai personai; 

3.3.9. Alūksnes novada pašvaldības 

viesu delegācijai; 

3.3.10. Akreditēta Latvijas muzeja 

darbiniekam; 

3.3.11. ICOM (Starptautiskās muzeju 

padomes) biedram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezmaksas 

 

 

 

 

 

 

 

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr.340, protokols Nr.12, 17.p., 

kas stājas spēkā ar 01.10.2018.) 



Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Maksa LVL 
PVN likme 

21% 

4. Maksa par muzeja krājuma un pētniecisko materiālu izmantošanu  

4.1. Pētnieciskais darbs muzeja lasītavā 

4.1.1. - kartotēku izmantošana, izraksti no kartītēm Bez maksas 

4.1.2. - Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga 

izmantošana 
Bez maksas 

4.2. Pieprasījuma materiālu atlase un atbildes sagatavošana 

4.2.1. - materiālu atlase izpētītai tēmai 1 vienība 0,28 nepiemēro 

4.2.2. - materiālu atlase maz pētītai vai nepētītai 

tēmai 
1 vienība 0,43 nepiemēro 

4.3. Materiālu izmantošana – kopēšana (melnbalts A4, A3 formāts) 

4.3.1. - par periodu līdz 19.gs. 1 lappuse 1,42 nepiemēro 

4.3.2. - par 19.gs. 1 lappuse 0,71 nepiemēro 

4.3.3. - par periodu no 20.gs. 1 lappuse 0,43 nepiemēro 

4.3.4. - muzeja popularizēšanai  Bez maksas 

4.4. Materiālu izmantošana – skenēšana (A4, A3 formāts)  

4.4.1. - par periodu līdz 19.gs. 1 lappuse 1,42 nepiemēro 

4.4.2. - par 19.gs. 1 lappuse 0,43 nepiemēro 

4.4.3. - par periodu no 20.gs. 1 lappuse 0,28 nepiemēro 

4.4.4. - muzeja popularizēšanai Bez maksas 

4.5. Skenēta materiāla izdruka (A4, A3 formāts) 

4.5.1. - melnbalta 1 lappuse 0,43 nepiemēro 

4.5.2. - krāsaina 1 lappuse 1,14 nepiemēro 

4.6. Materiālu izmantošana – fotografēšana, filmēšana, norādot mērķi  

4.6.1. - par periodu līdz 19.gs. 1 vienība 1,42 nepiemēro 

4.6.2. - par 19.gs. 1 vienība 0,71 nepiemēro 

4.6.3. - par periodu no 20.gs. 1 vienība 0,28 nepiemēro 

4.6.4. - muzeja popularizēšanai Bez maksas 

4.7. Digitālā formātā saglabāta materiāla ieraksts 

apmeklētāja datu nesējā 
1 vienība 0,28 nepiemēro 

4.8. Kopijas apliecināšana 1 kopija 2,85 nepiemēro 

4.9. Krājuma materiālu deponēšana  

4.9.1. - pamatkrājuma priekšmetiem uz laiku līdz 6 

mēnešiem par katru mēnesi 
1 priekšmets 4,27 nepiemēro 

4.9.2. - palīgkrājuma priekšmetiem uz laiku līdz 6 

mēnešiem par katru mēnesi 
1 priekšmets 2,13 nepiemēro 

4.9.3. - pamatkrājuma priekšmetiem uz laiku no 6 

līdz 12 mēnešiem par katru mēnesi 
1 priekšmets 1,42 nepiemēro 

4.9.4. - palīgkrājuma, priekšmetiem uz laiku no 6 

līdz 12 mēnešiem par katru mēnesi 
1 priekšmets 0,71 nepiemēro 

4.9.5. Latvijā akreditētiem muzejiem un Alūksnes 

novada vēstures krātuvēm un centriem 
Bez maksas 

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr.340, protokols Nr.12, 17.p., 

kas stājas spēkā ar 01.10.2018.) 

4.10. Svītrots  

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr.340, protokols Nr.12, 17.p., 

kas stājas spēkā ar 01.10.2018.) 

5. Svītrots 

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr.340, protokols Nr.12, 17.p., 

kas stājas spēkā ar 01.10.2018.) 

6. Citi pakalpojumi 

6.1. Nomas maksa par muzeja konferenču zāles izmantošanu semināriem, konferencēm 

6.1.1. - bez papildus aprīkojuma 1 stunda 11,38 piemēro 

6.1.2. - ar audiovizuālo aprīkojumu 1 stunda 17,07 piemēro 

6.2. Nomas maksa par muzeja izstāžu zāles izmantošanu semināriem, konferencēm 

6.2.1. - bez papildus aprīkojuma 1 stunda 9,96 piemēro 

6.2.2. - ar audiovizuālo aprīkojumu 1 stunda 14,23 piemēro 

6.3. Nomas maksa par muzeja izstāžu zāles izmantošanu izstādes organizēšanai, klientu iniciētām izstādēm  

6.3.1. - līdz 2 nedēļām  28,46 piemēro 

6.3.2. - no 2 līdz 6 nedēļām  49,80 piemēro 



6.4. Nomas maksa par muzeja konferenču vai izstāžu zāles izmantošanu citiem pasākumiem 

6.4.1. - līdz 5 stundām 1 pasākums 35,57 piemēro 

6.4.2. - par katru nākamo stundu   21,34 piemēro 

6.5. Muzeja rīkotas izstādes eksponēšanas laikā 

pārdošanai rezervēti mākslas darbi, amatnieku 

izstrādājumi 

1 vienība 

7 % no 

pārdošanas 

cenas 

piemēro 

6.6. Inventāra un aprīkojuma noma  

6.6.1. - ekrāns 1 diena 2,85 piemēro 

6.6.2. - projektors 1 diena 7,11 piemēro 

6.6.3. - dators 1 diena 7,11 piemēro 

6.6.4. - fono, foto, audio, video biroja tehnika (par 

katru vienību) 
1 diena 2,85 piemēro 

6.6.5. - gaismas iekārtas 1 diena 14,23 piemēro 

6.6.6. - izstāžu vitrīna vai stends 1 nedēļa 7,11 piemēro 

6.6.7. - krēsli, galdi 1 gb. 1 diena 0,43 piemēro 

6.6.8. - manekens 1 nedēļa 2,85 piemēro 

6.6.9. - tērpa komplekts 1 diena 7,11 piemēro 

6.6.10. - atsevišķi tērpu rekvizīti 1 gb. 1 diena 2,85 piemēro 

7.  Muzeja reprezentācijas priekšmetu un suvenīru realizācija 

 Pakalpojuma veids mērvienība Cena PVN 

7.1. Suvenīru tirdzniecība 

1 gab. 

Uzcenojums 

30% no iegādes 

cenas 

piemēro 

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 27.09.2018. lēmumu Nr.340, protokols Nr.12, 17.p., 

kas stājas spēkā ar 01.10.2018.) 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 
 

 
 


