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Alūksnes muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 

 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids 

Maksa bez PVN (EUR) 

PVN 

likme 21% Pieaugušiem 

Skolēniem, 

studentiem, 

pensionāriem 

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

1.1. Vienas muzeja izstādes vai ekspozīcijas 

apmeklējums  
0,43 0,14 nepiemēro 

1.2. Visu muzeja izstāžu un ekspozīciju 

apmeklējums 
2,13 1,00 nepiemēro 

1.3. Visu muzeja izstāžu un ekspozīciju 

apmeklējums ģimenei (2 pieaugušie un 

vismaz 1 bērns) sestdienās, svētdienās 

4,27 nepiemēro 

1.4. Starptautiski, valstiski un pašvaldību 

līmenī nozīmīgu pasākumu ietvaros 

(izstāžu, lekciju, muzejpedagoģisko 

programmu u.c. aktivitāšu 

apmeklējums)  

Ieejas maksu 

nosaka muzeja 

direktors ar 

rīkojumu katrā 

atsevišķā 

gadījumā 

Ieejas maksu 

nosaka muzeja 

direktors ar 

rīkojumu katrā 

atsevišķā 

gadījumā 

nepiemēro 

1.5. Muzeja izstādes vai ekspozīcijas 

fotografēšana, filmēšana  
0,71 0,28 nepiemēro 

1.6. Muzeja izstādes vai ekspozīcijas 

fotografēšana, filmēšana muzeja 

popularizēšanai 

Bez maksas 

1.7. Muzeja izstādes vai ekspozīcijas 

apmeklējums atklāšanas laikā 
Bez maksas 

1.8. Muzeja izstāžu un ekspozīciju 

apmeklējums pirmskolas vecuma 

bērniem, bērnu ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūciju audzēkņiem, invalīdiem 

(uzrādot apliecību), diviem apmeklētāju 

grupas vadītājiem, Latvijas muzeju 

darbiniekiem un Starptautiskās muzeju 

padomes biedriem (uzrādot apliecību)  

 Bez maksas 

2. Maksa par ekskursiju gida pavadībā (grupai) 

2.1. Muzejā – līdz 15 cilvēkiem līdz 2 

stundām  
4,27 2,85 nepiemēro 

2.2. Muzejā – vairāk par 15 cilvēkiem līdz 2 

stundām 
7,11 4,27 nepiemēro 

2.3. Alūksnes pilsētā 1 stunda latviešu 

valodā 
14,23 9,96 nepiemēro 

2.4. Alūksnes pilsētā 1 stunda svešvalodā 21,34 21,34 nepiemēro 



(krievu, angļu) 

3. Muzeja rīkoto izglītojošo nodarbību, lekciju, u.c. tematisku pasākumu 

apmeklējums (personai) 

3.1. Izglītojoša nodarbība muzejā (vada 

muzeja speciālists) 

0,71 

0,71 

(Alūksnes un 

Apes novadu 

skolēniem 

0,43) 

nepiemēro 

3.2. Izglītojoša nodarbība ārpus muzeja 

(transportu nodrošina nodarbības 

pieteicējs) 0,71 

0,71 

(Alūksnes un 

Apes novadu 

skolēniem 

0,43) 

nepiemēro 

3.3. Izglītojoša nodarbība pēc nodarbības 

pieteicēja pieteikuma (ja jāsagatavo 

jauna tēma) muzejā vai ārpus muzeja 

(transportu nodrošina nodarbības 

pieteicējs) 

1,42 

1,00 

(Alūksnes un 

Apes novadu 

skolēniem 

0,71) 

nepiemēro 

3.4. Mācību stunda muzejā vai izstāžu zālē  0,43 0,28 nepiemēro 

3.5. Izglītojoša nodarbība pirmskolas 

vecuma bērniem, bērnu ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūciju audzēkņiem, 

invalīdiem (uzrādot apliecību), diviem 

apmeklētāju grupas vadītājiem, Latvijas 

muzeju darbiniekiem un Starptautiskās 

muzeju padomes biedriem (uzrādot 

apliecību) 

Bez maksas 

   

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. - Alūksnes un Apes novadu pašvaldības 

iestādēm, citiem muzejiem Latvijā 
Bez maksas 

4.10. Muzeja speciālista konsultācijas vēstures un muzeja krājuma jautājumos  

4.10.1. - līdz 1 stundai 1 konsultācija 2,85 nepiemēro 

4.10.2. - par katru nākamo stundu virs 1 

stundas 
1 konsultācija 1,42 nepiemēro 

4.10.3. - Alūksnes un Apes novadu muzeju 

darbiniekiem 
Bez maksas 

5. Kopētāja izmantošana citu kopēšanas darbu veikšanai 

5.1. - melnbalts A4 formāts 1 lappuse 0,11 piemēro 

5.2. - melnbalts A3 formāts 1 lappuse 0,17 piemēro 

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 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.DUKULIS 

 


