
 
 

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 

2014.gada 24.jūlijā                                              sēdes protokols Nr.13, 7.p. 
 

ALŪKSNES NOVADA DOMES 

 

LĒMUMS Nr.265 
 

Ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Alūksnes novada domes 

30.07.2015. lēmumu Nr.251 

(sēdes protokols Nr.13, 25.punkts) 
 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā 

 

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

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

 

1.  Apstiprināt Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja pakalpojumu cenrādi (pielikumā). 

 

2.  Ar šī lēmuma spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 

19.12.2013. lēmumu Nr.582 „Par Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja maksas 

pakalpojumiem” (sēdes protokola Nr.22, 14.p.). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                        A.DUKULIS  
 

  



Pielikums  

Alūksnes novada domes 

24.07.2014. lēmumam Nr.265 

sēdes protokols Nr.13, 7.p. 

 

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja 

pakalpojumu cenrādis 

 

Nr. Pakalpojums Vienība 

Cena bez PVN 

(EUR) 

 

 

PVN 

 

1. Ekspozīcijas un izstādes 

1.1. 

 

Muzeja ekspozīcijas 

apmeklējums 

individuāli un grupās 

 

pieaugušajam 2,10 nepiemēro 

pensionāram, 

uzrādot apliecību 

1,40 
nepiemēro 

skolniekam, uzrādot apliecību 0,70 nepiemēro 

studentam, uzrādot apliecību 0,70 nepiemēro 

pirmsskolas vecuma bērnam 

grupas apmeklējumā 
0,70 nepiemēro 

pirmsskolas vecuma bērnam, 

apmeklējot muzeju individuāli, 

kopā ar pieaugušajiem 

bez maksas nepiemēro 

personām ar I un II grupas 

invaliditāti, uzrādot apliecību 

bez maksas nepiemēro 

personai, kas pavada I grupas 

invalīdu 

bez maksas nepiemēro 

pieaugušo grupas (15– 30 

cilvēki) ekskursijas vadītājam  - 

vienai personai 

bez maksas nepiemēro 

izglītības iestādes audzēkņu 

grupu pavadītājam – 1 

pieaugušajam uz 10 bērniem 

bez maksas nepiemēro 

Latvijas muzeju darbiniekiem, 

uzrādot apliecību 

bez maksas nepiemēro 

ICOM biedriem, uzrādot 

apliecību 

bez maksas nepiemēro 

plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, 

kas atspoguļo norises muzejā un 

savu apmeklējumu iepriekš ir 

saskaņojuši ar muzeja vadītāju, 

uzrādot preses karti. 

bez maksas nepiemēro 

apmeklētājiem izstāžu atklāšanas 

dienā 

bez maksas nepiemēro 

1.2 Izstādes apmeklējums personai 0,70 nepiemēro 

1.3. Muzeja teritorijas apskate personai 0,70 nepiemēro 

1.4. Ekskursijas vadīšana, gida 

pakalpojumi 

grupai 7,00 nepiemēro 

2. Izglītojošās programmas 

2.1. programmas  pirmsskolas 

un skolas vecuma bērniem 

personai 0,70 

Minimālā 
nepiemēro 



maksa 15,00 

2.2. programmas pieaugušajiem personai 1,50 

Minimālā 

maksa 15,00 

nepiemēro 

2.3. Kāzas lauku sētā grupai 50,00 nepiemēro 

3. Pasākumu apmeklējums 

3.1. 

   

Pļaujas svētki un Pirts 

skola 

 

pieaugušajam 3,00 nepiemēro 

skolniekam, uzrādot apliecību 1,50 nepiemēro 

ģimenes biļete (viens līdz divi 

pieaugušie un viens vai vairāki 

skolnieki, uzrādot apliecību) 

7,00 

nepiemēro 

3.2. Ottes Ziemassvētki personai 3.00 nepiemēro 

4.    Muzeja krājuma izmantošana 

4.1.  Muzeja krājuma 

deponēšana kādai 

institūcijai 

Par vienu priekšmetu mēnesī 4,27 

piemēro 

4.2.   Muzeja priekšmeta 

deponēšana Latvijas 

muzejiem, Alūksnes 

novada kultūras iestādēm 

 

bez maksas  

 

4.3.   Krājuma materiālu 

(dokumentu, izdevumu, 

fotogrāfiju) digitālo kopiju 

izgatavošana 

1 lapa 4,27 

piemēro 

5. Citi pakalpojumi 

5.1.   Nakšņošana siena pūnītē personai diennaktī 2,35 piemēro 

5.2. Atpūtas vieta ``Namiņš`` personai diennaktī 2,35 piemēro 

5.3. Ugunskura vieta ar 

nakšņošanu teltī 
personai diennaktī  

2,35 
piemēro 

5.4.  Autotransporta stāvvieta 

Pļaujas svētkos 
vienam transporta līdzeklim 

0,83 
piemēro 

5.5.   Suvenīri 
1 gb. 

1gb. iepirkuma 

cena +20% 
piemēro 

(Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Alūksnes novada domes 30.07.2015. lēmumu Nr.251, protokols Nr.13, 

25.p., kas stājas spēkā ar 31.07.2015.) 

 

 

Domes priekšsēdētājs         A.DUKULIS 

 
 


