
        1.pielikums 
         Valmieras pilsētas pašvaldības 

            domes 31.10.2013. lēmumam 
            Nr.__ (protokols Nr.14, __.§) 

 
 

Valmieras muzeja maksas pakalpojumu cenrādis 
 

 Pakalpojumi, kas netiek aplikti ar PVN procentu likmi 

  EUR 

1. Ieejas maksa muzeja Izstāžu namā:  

1.1. Pieaugušajiem 1,40 

1.2. Skolēniem, pilna laika studentiem, pensionāriem 0,70 

1.3. Ģimenei ar diviem un vairāk bērniem 2,80 

2. Ar muzeja direktores rīkojumu tiek noteikta ieejas maksa 
atsevišķām speciālām izstādēm un komercizstādēm, koncertiem, 
lekcijām, pasākumiem, demonstrējumiem,  izstādēm un 
pasākumiem pilsētas svētku laikā un dažādu akciju laikā, pilsētas 
pašvaldības uzņemtām delegācijām un viesiem 

 

2.1. Valmieras kultūras kartes īpašnieks saņem 50 procentu atlaidi katrai 
biļetei izstāžu apmeklējumam un muzeja organizētajiem pasākumiem 

 

3. Ieejas maksa pastāvīgajā ekspozīcijā:  

3.1. Pieaugušie 1,40 

3.2. Skolēniem, studentiem, pensionāriem 0,70 

3.3. Ģimenei ar diviem un vairāk bērniem 2,80 

4. Pavadoņa pakalpojums Izstāžu namā un pastāvīgajā ekspozīcijā 1,40 

5. Gidu (ekskursiju) pakalpojumi viena stunda:  

5.1. Grupai līdz 20 cilvēkiem 21,00 

5.2. Grupai virs 20 cilvēkiem par vienu cilvēku 0,70 

6. Lekcijas viena stunda:  

6.1. grupai līdz 20 cilvēkiem 14,00 

6.2. grupai virs 20 cilvēkiem par vienu cilvēku 0,70 

7. Muzeja pedagoģiskās programmas grupām vienam cilvēkam:  

7.1. Vēstures un etnogrāfijas programmas 1,00 

7.2. Mākslas, tēju un garšaugu programmas 1,40 

7.3. Senās monētas kalšana 0,70 

8. Pastāvīgajā ekspozīcijā un Izstāžu namā:   

8.1. Pirmsskolas vecuma bērni bez maksas 

8.2. Latvijas Republikas vispārējo, profesionālo, speciālo izglītības iestāžu 
izglītojamie (uzrādot apliecību) 

bez maksas 

8.3. Vidzemes augstskolas studenti (uzrādot apliecību) bez maksas 

8.4. pirmās un otrās grupas invalīdi (uzrādot apliecību) un persona, kura 
pavada pirmās grupas invalīdu 

bez maksas 

8.5. Apmeklētāji izstāžu atklāšanas laikā bez maksas 

8.6. Latvijas Republikas muzeju darbinieki (uzrādot apliecību) bez maksas 

8.7. Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieki un pašvaldības viesi bez maksas 

8.8. Latvijas Republikas pensionāri bez maksas 

8.9. Žurnālisti ar akreditācijas kartēm bez maksas 

9. Krājuma materiālu deponēšana:  

9.1. Juridiskām personām par vienu vienību viena diena 1,40 

9.2. Latvijas Republikas muzejiem, Valmieras pilsētas  
pašvaldības iestādēm 

bez maksas 

10. Krājuma materiāla atlase par vienu vienību:  

10.1. bez tēmas izpētes 0,25 

10.2. ar tēmas izpēti 0,40 

11. Krājuma un pētniecisko izziņu sagatavošana:   



 2 

11.1. bez tēmas izpētes 4,00 

11.2. ar tēmas izpēti 14,00 

12. Krājuma materiālu izmantošana viena vienība  0,70 

13. Dokumentu un iespieddarbu kopiju izgatavošana viena vienība 
(kopēšana, skenēšana, fotografēšana, digitālo attēlu izdrukas)  

0,70 

14. Dokumentu un iespieddarbu filmēšana viena vienība 7,00 

15. Lasītavas pakalpojumi:  

15.1. kopēšana 0,07 

15.2 skanēšana 0,10 
0,25 

 

16. Izstāžu koncepciju sagatavošana pēc noslēgta 
sadarbības līguma un 
piestādītām tāmēm 

17. Kultūras un tradīciju pasākumu programmu sagatavošana pēc noslēgta 
sadarbības līguma un 
piestādītām tāmēm 

 
 

 Pakalpojumi, kas tiek aplikti ar PVN procentu likmi, PVN likme iekļauta cenā 

18. Valmieras muzeja telpu noma viena stunda:  EUR 

18.1. pirmā vai otrā stāva zāle kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - 
semināriem un konferencēm 

42,50 

18.2. pirmā vai otrā stāva zāle kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - 
svinībām un banketiem  

71,00 

18.3. pirmā un otrā stāva zāles kopā ar garderobi, foajē, palīgtelpām - 
semināriem un konferencēm 

71,00 

18.4. Muzeja klase 21,30 

18.4. Telpas labdarības pasākumiem un koncertiem bez maksas 

19. Aprīkojuma un aparatūras noma viena stunda:  

19.1. Skaņu aparatūra telpu nomas pasākumos 14,00 

19.2. Multimediju tehnika (datortehnika, projektors, ekrāns) 7,00 

      
       
 

Domes priekšsēdētājs         Inesis Boķis 
 
 

SAGATAVOJA 
Valmieras muzeja direktore 

 
 
      
       
   Iveta Blūma 

2013.gada ___.oktobrī 

  

  

 
 


