
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Jaunlaicenes muižas muzeja pakalpojumu cenrādis. 

Alūksnes novada domes lēmums Nr.25, 2013.gada 31.janvārī   

Apstiprināti grozījumi ar Alūksnes novada domes 2013.gada 26. septembra lēmumu Nr. 435, protokols Nr.17, 

39.p. 

Nr. p. 

k. 

Pakalpojuma veids Apmeklētāju 

kategorija 

Mērvienība Cena 

(EURO) 
bez PVN/ 

Cena (LVL) 

bez PVN 

  

Piezīmes 

1 Ekspozīciju un izstāžu apmeklējums  

1.1.  muzeja pamat 

ekspozīciju un  

izstāžu 

apmeklējums 

muzejā 

skolēni, 

studenti, 

pensionāri 

1 biļete  0.43/0.30 Pakalpojumam PVN 

nepiemēro
3
 

pārējie 1 biļete  0.85/0.60 

2 Izglītojošie pasākumi 

2.1. par vienu lekciju 

vai izglītojošo 

nodarbību muzejā  

skolēni, 

studenti, 

pensionāri 

1 biļete  0.43/0.30 Pakalpojumam PVN 

nepiemēro
3
 

pārējie 1 biļete  0.85/0.60 

2.2. par vienu lekciju 

vai izglītojošo 

nodarbību ārpus 

muzeja
1 
 

skolēni, 

studenti, 

pensionāri 

1 biļete  0.43/0.30 Pakalpojumam PVN 

nepiemēro
3
 

pārējie 1 biļete  0.85/0.60 

3 Pastaigas stāstnieka pavadībā  

3.1. par vienu pastaigu, 

līdz 1 stundai 

skolēni, 

studenti, 

pensionāri 

1 biļete  0.43/0.30 Pakalpojumam PVN 

nepiemēro
3
 

pārējie 1 biļete  0.85/0.60 

4 Izglītojošās nodarbības pirmskolas vecuma bērniem 

4.1 par vienu 

nodarbību 

pirmskolas 

vecuma bērni 

1 biļete  0.43/0.30 Pakalpojumam PVN 

nepiemēro
3
 

5 Ģimenes biļete 

5.1 1,5 h piedāvājumā 

ietilpst  

2 nodarbības un 

muzeja apskate 

1-2 pieaugušie 

1-2 bērni 

1 biļete  3.56/2.50 Pakalpojumam PVN 

nepiemēro
3
    

6 Ekspozīciju, izstāžu, nodarbību un pasākumu filmēšana un fotografēšana 

6.1 video filmēšana 

(amatieri) 

apmeklētāju 

grupa 

1 biļete   4.27/3.00 Pakalpojumam PVN 

nepiemēro
3
 

6.2 fotografēšana 

(amatieri) 

apmeklētāju 

grupa 

1 biļete  1.42/1.00 Pakalpojumam PVN 

nepiemēro
3
 

7 Krājuma izmantošana komerciāliem mērķiem 

7.1  priekšmetu fotografēšana vai 

skenēšana 

  par vienu 

vienību 
4.27/3.00 Cena bez PVN

4
 

7.2 digitalizētā krājuma kopiju 

izgatavošana,  

kopēšana citās informācijas nesēj 

ierīcēs 

 par vienu 

vienību  
2.85/2.00 Cena bez PVN

4 

7.3 bibliotēkas materiālu, 

skenēšana, kopēšana 

  viena A4 

lapa 
0.17/0.12 Cena bez PVN

4
 

8 muzejs maksas pakalpojumu cenrāža 1.,2., 3. punktu nepiemēro: 

8.1 diviem grupu pavadoņiem 

8.2 pirmskolas vecuma bērniem 



8.3 1.grupas invalīdiem (uzrādot apliecību) un viņu pavadītājiem 

2. un 3. grupas invalīdiem (uzrādot apliecību), tai skaitā 

bērniem invalīdiem 

8.4 Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību) un 

ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem 

(uzrādot biedra karti) 

8.5 Jaunlaicenes muižas muzeja drauga kartes uzrādītājiem
2
 

1
ceļa izdevumus sedz pakalpojuma saņēmējs 

2
drauga karti dāvina brīvprātīgajiem muzeja palīgiem un ziedotājiem 

3
Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 

6.panta pirmās daļas 8.punkta "d" apakšpunktu. 
4
Cenas tiek uzrādītas bez PVN 

 

 

 


