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Pielikums 

Kuldīgas novada domes saistošajiem 

noteikumiem nr. 2014/8 

 

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra „Kuldīgas novada muzejs” 

Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 

 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids* Mērvienība 

Cena bez 

PVN 

(EUR) 

PVN 

(Ls)* 

Cena ar 

PVN 

(EUR) 

1. 

Ekspozīciju apskate 

individuālajiem 

apmeklētājiem 
Skolēniem, studentiem, pensionāriem 

1 apmeklējums 0.70 
Nav PVN 

maksātājs 
0.70 

2. 

Ekspozīciju apskate 

individuālajiem 

apmeklētājiem 
Pārējiem apmeklētājiem 

1 apmeklējums 1.00 
Nav PVN 

maksātājs 
1.00 

3. 

Ekspozīciju apskate 

individuālajiem 

apmeklētājiem 
Pirmsskolas vecuma bērniem (līdz 6 

gadu vecumam, ieskaitot); Kuldīgas 

novada vispārizglītojošo skolu un 

tehnikuma audzēkņiem (uzrādot 

skolēna apliecību); 1. un 2. grupas 

invalīdiem (uzrādot invaliditātes 

apliecību), un 1. grupas invalīdu vai 

bērnu invalīdu pavadošajām 

personām; Latvijas muzeju 

darbiniekiem; ICOM biedriem; 

Latvijas Mākslas akadēmijas pilna 

laika studentiem; Latvijas 

Mākslinieku savienības biedriem; 

preses pārstāvjiem
1
; grupu 

vadītajiem. 

1 apmeklējums Bezmaksas 
Nav PVN 

maksātājs 
Bezmaksas 

4. 

Ekspozīciju apskate Gida 

pavadība latviešu valodā 

(grupā līdz 20 cilvēkiem) 

1 apmeklējums 

grupai 

7.00 Nav PVN 

maksātājs 

7.00 

5. 

Ekspozīciju apskate Gida 

pavadība svešvalodā (grupā 

līdz 20 cilvēkiem) 

1 apmeklējums 

grupai 

15.00 Nav PVN 

maksātājs 

15.00 

6. 
Izstādes apskate Skolēniem, 

studentiem, pensionāriem 

1 apmeklējums 0.35 Nav PVN 

maksātājs 

0.35 

7. 
Izstādes apskate 

Pārējiem apmeklētājiem 

1 apmeklējums 0.50 Nav PVN 

maksātājs 

0.50 

8. 
Izstādes apskate 

Gida pavadība latviešu valodā 

(grupā līdz 20 cilvēkiem) 

1 apmeklējums 

grupai 

3.50 Nav PVN 

maksātājs 

3.50 

9. 
Izstādes apskate 

Gida pavadība svešvalodā 

1 apmeklējums 

grupai 
7.50 

Nav PVN 

maksātājs 
7.50 

                                                           
1
 Mediju pārstāvji, kam ir spēkā esošās preses kartes, piesakot vizīti iepriekš pa tālruni: 

(+371) 26005212 
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(grupā līdz 20 cilvēkiem) 

10. 
Viesizstādes apskate 

Skolēniem, studentiem, 

pensionāriem 

1 apmeklējums 1.50 
Nav PVN 

maksātājs 
1.50 

11. 
Viesizstādes apskate 

Pārējiem apmeklētājiem 
1 apmeklējums 2.00 

Nav PVN 

maksātājs 
2.00 

12. 
Viesizstādes apskate 

Gida pavadība latviešu valodā 

(grupā līdz 20 cilvēkiem) 

1 apmeklējums 3.50 
Nav PVN 

maksātājs 
3.50 

13. 
Viesizstādes apskate 

Gida pavadība svešvalodā 

(grupā līdz 20 cilvēkiem) 

1 apmeklējums 7.50 
Nav PVN 

maksātājs 
7.50 

14. 
Muzeja sagatavota izglītojoša 

programma Izglītojoša 

programma muzeja telpās 

1 apmeklējums 

1 personai 
1.00 

Nav PVN 

maksātājs 
1.00 

15. 

Muzeja sagatavota izglītojoša 

programma 

Izglītojoša programma muzeja 

telpās Kuldīgas novada 

pirmsskolas izglītības iestāžu, 

Kuldīgas novada 

vispārizglītojošo skolu un 

tehnikuma audzēkņiem 

1 apmeklējums 

1 personai 
Bezmaksas 

Nav PVN 

maksātājs 
Bezmaksas 

16. 

Muzeja sagatavota izglītojoša 

programma 

Izglītojošā programma ārpus 

muzeja telpām 

1 apmeklējums 

grupai līdz 30 

personām 

25.00 
Nav PVN 

maksātājs 
25.00 

17. 

Muzeja sagatavota izglītojoša 

programma 

Izglītojošā programma ārpus 

muzeja telpām (ja viens 

pasūtītājs pasūta vairāk par 3 

vienībām no muzeja 

piedāvājuma vienā reizē) 

1 apmeklējums 

grupai līdz 30 

personām 

17.00 
Nav PVN 

maksātājs 
17.00 

18. 

Lekcija apmeklētājiem 

grupām (līdz 35 cilvēkiem) 

Lekcijas no muzeja piedāvātā 

saraksta 

1 lekcija 20.00 
Nav PVN 

maksātājs 
20.00 

19. 

Lekcija apmeklētājiem 

grupām (līdz 35 cilvēkiem) 

Pēc pasūtījuma sagatavota 

lekcija 

1 lekcija 40.00 
Nav PVN 

maksātājs 
40.00 

20. 

Lekcija apmeklētājiem 

grupām (līdz 35 cilvēkiem) 

Lekcija no muzeja piedāvātā 

saraksta ārpus muzeja telpām 

1 lekcija 30.00 
Nav PVN 

maksātājs 
30.00 

21. 

Lekcija apmeklētājiem 

grupām (līdz 35 cilvēkiem) 

Lekcija no muzeja piedāvātā 

saraksta ārpus muzeja telpām 

(ja viens pasūtītājs pasūta 

1 lekcija 25.00 
Nav PVN 

maksātājs 
25.00 
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vairāk par 3 vienībām no 

muzeja piedāvājuma vienā 

reizē) 

22. 

Muzeja sagatavotie 

tematiskie pasākumi 

Skolēniem, studentiem, 

pensionāriem 

1 apmeklējums 0.70 
Nav PVN 

maksātājs 
0.70 

23. 
Muzeja sagatavotie 

tematiskie pasākumi 

Pārējiem apmeklētājiem 

1 apmeklējums 1.00 
Nav PVN 

maksātājs 
1.00 

24. 

Muzeja sagatavotie 

tematiskie pasākumi 

Tematisks pasākums ar 

paaugstinātu materiālo 

ieguldījumu 

1apmeklējums 3.00 
Nav PVN 

maksātājs 
3.00 

25. 

Muzeja sagatavotie 

tematiskie pasākumi 
Tematisks pasākums „Dzimšanas 

diena muzejā” (Vecuma 

ierobežojumi: 5 – 12 gadi; 

Dalībnieku skaits: ne vairāk par 

10 bērniem;) 

1 pasākums 25.00 
Nav PVN 

maksātājs 
25.00 

26. 

Muzeja sagatavotie 

tematiskie pasākumi 

Tematisks pasākums 

jaunlaulātajiem 

1 pasākums 25.00 
Nav PVN 

maksātājs 
25.00 

27. 

Muzeja sagatavotie 

tematiskie pasākumi 

Tematisks pasākums ārpus 

muzeja telpām 

1 pasākums 70.00 
Nav PVN 

maksātājs 
70.00 

28. 

Telpu noma īslaicīgai 

izmantošanai (semināriem, 

sapulcēm, prezentācijām, 

izglītojošiem pasākumiem) 

Telpas 1.stāvā (39.3m²) 

pasākuma rīkošanai muzeja 

darba laikā 

1 stunda 30.00 
Nav PVN 

maksātājs 
30.00 

29. 

Telpu noma īslaicīgai 

izmantošanai (semināriem, 

sapulcēm, prezentācijām, 

izglītojošiem pasākumiem) 

Telpas 3.stāvā (47.1 m²) 

pasākuma rīkošanai muzeja 

darba laikā 

1 stunda 35.00 
Nav PVN 

maksātājs 
35.00 

30. 

Telpu noma īslaicīgai 

izmantošanai (semināriem, 

sapulcēm, prezentācijām, 

izglītojošiem pasākumiem) 

Telpas 1.stāvā (39.3m²) 

pasākuma rīkošanai ārpus 

muzeja darba laikā 

1 stunda 35.00 
Nav PVN 

maksātājs 
35.00 

31. Telpu noma īslaicīgai 1 stunda 40.00 Nav PVN 40.00 
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izmantošanai (semināriem, 

sapulcēm, prezentācijām, 

izglītojošiem pasākumiem) 

Telpas 3.stāvā (47.1 m²) 

pasākuma rīkošanai ārpus 

muzeja darba laikā 

maksātājs 

32. 
Prezentācijas tehnikas un 

inventāra noma 
1 stunda 5.00 

Nav PVN 

maksātājs 
5.00 

33. 

Fotografēšana vai filmēšana 

muzeja pastāvīgajās 

ekspozīcijās un izstādēs bez 

zibspuldzes un statīva, ja 

fotogrāfijas / video paredzēti 

tikai privātai lietošanai, netiks 

izmantoti reprodukcijām vai 

publikācijām 

1 apmeklējums Bezmaksas 
Nav PVN 

maksātājs 
Bezmaksas 

34. 

Fotografēšana vai filmēšana 

muzeja pastāvīgajās 

ekspozīcijās un izstādēs 

mediju pārstāvji, kam ir spēkā 

esošās preses kartes, var 

izmantot speciālu aparatūru, 

piesakot vizīti iepriekš pa 

tālruni: (+371) 26005212. 

1 apmeklējums Bezmaksas 
Nav PVN 

maksātājs 
Bezmaksas 

35. 

Fotografēšana vai filmēšana 

muzeja ekspozīcijās un izstādēs 
nekomerciāliem mērķiem ar 

zibspuldzi vai citiem papildus 

apgaismojumu un statīvu
2 

1 apmeklējums 20.00 
Nav PVN 

maksātājs 
20.00 

36. 

Fotografēšana vai filmēšana 

muzeja ekspozīcijās un 

izstādēs komerciāliem, ar 

muzeja darbību nesaistītiem 

mērķiem 

1 stunda 25.00 
Nav PVN 

maksātājs 
25.00 

37. 

Ekskursija pa Kuldīgu latviešu 

valodā 1,5 stundas muzeja 1 

ekskursija speciālistu darba 

laikā
3
 

1 ekskursija 30.00 
Nav PVN 

maksātājs 
30.00 

38. 
Ekskursija pa Kuldīgu 

svešvalodā 1,5 stundas muzeja 

speciālistu darba laikā 
1 ekskursija 35.00 

Nav PVN 

maksātājs 
35.00 

39. 
Nakts ekskursija „Kuldīgas 

stāsti” 
1 ekskursija 50.00 

Nav PVN 

maksātājs 
50.00 

40. 

Krājuma priekšmetu 

kopēšana (bez tiesībām 

publicēt) 

Muzeja priekšmetu (datējums – 

līdz 1920.gadam) kopēšana A4 

1 lpp 1.00 
Nav PVN 

maksātājs 
1.00 

                                                           
2
 Muzeja administrācijai ir tiesības aizliegt jebkādu fotografēšanu un filmēšanu atsevišķās 

ekspozīcijas vai izstāžu telpās 
3
 Muzeja speciālista darba laiks – darba dienas plkst.8.00 – 17.00 
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formāts 

41. 

Krājuma priekšmetu 

kopēšana (bez tiesībām 

publicēt) 

Muzeja priekšmetu (datējums – 

līdz 1920.gadam) kopēšana A3 

formāts 

1 lpp 1.50 
Nav PVN 

maksātājs 
1.50 

42. 

Krājuma priekšmetu 

kopēšana (bez tiesībām 

publicēt) 

Muzeja priekšmetu (datējums – 

no 1921.gadam) kopēšana A4 

formāts 

1 lpp 0.50 
Nav PVN 

maksātājs 
0.50 

43. 

Krājuma priekšmetu 

kopēšana (bez tiesībām 

publicēt) 

Muzeja priekšmetu (datējums – 

no 1921.gadam) kopēšana A3 

formāts 

1 lpp 0.65 
Nav PVN 

maksātājs 
0.65 

44. 

Krājuma priekšmetu 

kopēšana (bez tiesībām 

publicēt) 

Uzziņas materiālu kopēšana 

A4 formāts 

1 lpp 0.07 
Nav PVN 

maksātājs 
0.07 

45. 

Krājuma priekšmetu 

kopēšana (bez tiesībām 

publicēt) 

Uzziņas materiālu kopēšana 

A3 formāts 

1 lpp 0.14 
Nav PVN 

maksātājs 
0.14 

46. 

Krājuma priekšmetu 

kopēšana (bez tiesībām 

publicēt) 

Muzeja priekšmetu digitālu 

kopiju melnbalta izdruka A4 

formāts- teksts 

1 lpp 0.07 
Nav PVN 

maksātājs 
0.07 

47. 

Krājuma priekšmetu 

kopēšana (bez tiesībām 

publicēt) 

Muzeja priekšmetu digitālu 

kopiju melnbalta izdruka A4 

formāts- attēls 

1 lpp 0.28 
Nav PVN 

maksātājs 
0.28 

48. 

Krājuma priekšmetu 

kopēšana (bez tiesībām 

publicēt) 

Muzeja priekšmetu digitālu 

kopiju krāsaina izdruka A4 

formāts- teksts 

1 lpp 0.60 
Nav PVN 

maksātājs 
0.60 

49. 

Krājuma priekšmetu 

kopēšana (bez tiesībām 

publicēt) 

Muzeja priekšmetu digitālu 

kopiju krāsaina izdruka A4 

1 lpp 1.50 
Nav PVN 

maksātājs 
1.50 
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formāts- attēls 

50. Krājuma priekšmetu 

kopēšana (bez tiesībām 

publicēt) 
Muzeja priekšmetu kopēšana 

novada pašvaldības iestādēm un 

pagastu pārvaldēm 

1 lpp Bezmaksas Nav PVN 

maksātājs 

Bezmaksas 

51. 

Muzeja krājuma dokumentu un 

fotogrāfiju skenēšana Muzeja 

krājuma dokumentu un fotogrāfiju 

(datējums līdz 1920.gadam) 

skenēšana ar izšķirtspēju 300 dpi 

ar kultūras vēstures izpēti, zinātni 

un izglītību tieši saistītiem 

mērķiem, A4 formāts 

1 vienība 1.20 
Nav PVN 

maksātājs 
1.20 

52. 

Muzeja krājuma dokumentu un 

fotogrāfiju skenēšana Muzeja 

krājuma dokumentu un fotogrāfiju 

(datējums līdz 1920.gadam) 

skenēšana ar izšķirtspēju 300 dpi 

ar kultūras vēstures izpēti, zinātni 

un izglītību tieši saistītiem 

mērķiem, A3 formāts 

1 vienība 1.50 
Nav PVN 

maksātājs 
1.50 

53. 

Muzeja krājuma dokumentu un 

fotogrāfiju skenēšana Muzeja 

krājuma dokumentu un fotogrāfiju 

(datējums no 1921.gadam) 

skenēšana ar izšķirtspēju 300 dpi 

ar kultūras vēstures izpēti, zinātni 

un izglītību tieši saistītiem 

mērķiem, A4 formāts 

1 vienība 0.80 
Nav PVN 

maksātājs 
0.80 

54. 

Muzeja krājuma dokumentu un 

fotogrāfiju skenēšana Muzeja 

krājuma dokumentu un fotogrāfiju 

(datējums no 1921.gadam) 

skenēšana ar izšķirtspēju 300 dpi 

ar kultūras vēstures izpēti, zinātni 

un izglītību tieši saistītiem 

mērķiem, A3 formāts 

1 vienība 1.00 
Nav PVN 

maksātājs 
1.00 

55. 

Muzeja krājuma dokumentu un 

fotogrāfiju skenēšana Ar 

izšķirtspēju 300 – 600 dpi 

ar kultūras vēstures izpēti, zinātni 

un izglītību tieši nesaistītiem 

mērķiem 

1 vienība 14.00 
Nav PVN 

maksātājs 
14.00 

56. 

Muzeja krājuma dokumentu un 

fotogrāfiju skenēšana Foto 

negatīvu vai stikla plates 

skenēšana (300 dpi) 

1 vienība 1.50 
Nav PVN 

maksātājs 
1.50 

57. 

Muzeja krājuma dokumentu un 

fotogrāfiju skenēšana Datu 

nosūtīšana uz e-pastu, datu 

ierakstīšana datu nesējā 

1-10 vienības 0.50 
Nav PVN 

maksātājs 
0.50 

58. Muzeja krājuma dokumentu un 

fotogrāfiju skenēšana Datu 

nosūtīšana uz e-pastu, datu 

>10 vienības 1.00 Nav PVN 

maksātājs 

1.00 
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ierakstīšana datu nesējā 

59. 

Muzeja krājuma dokumentu un 

fotogrāfiju skenēšana Muzeja 

priekšmetu skenēšana novada 

pašvaldības iestādēm un pagastu 

pārvaldēm 

1 vienība Bezmaksas 
Nav PVN 

maksātājs 
Bezmaksas 

60. 

Muzeja priekšmetu 

fotografēšana un filmēšana 

Muzeja priekšmeti (labā stāvoklī) 

ar kultūras vēstures izpēti, zinātni 

un izglītību tieši saistītiem 

mērķiem 

1-10 vienības 3.00 
Nav PVN 

maksātājs 
3.00 

61. 

Muzeja priekšmetu 

fotografēšana un filmēšana 

Muzeja priekšmeti (labā stāvoklī) 

ar kultūras vēstures izpēti, zinātni 

un izglītību tieši saistītiem 

mērķiem 

>10 vienības 5.00 
Nav PVN 

maksātājs 
5.00 

62. Muzeja priekšmetu 

fotografēšana un filmēšana 

Muzeja priekšmeti (labā stāvoklī) 

ar kultūras vēstures izpēti, zinātni 

un izglītību tieši nesaistītiem 

mērķiem 

1 vienība 14.00 Nav PVN 

maksātājs 

14.00 

63. 

Muzeja priekšmetu 

fotografēšana un filmēšana 

Muzeja priekšmetu fotografēšana 

un filmēšana novada pašvaldības 

iestādēm un pagastu pārvaldēm 

1 vienība Bezmaksas 
Nav PVN 

maksātājs 
Bezmaksas 

64. 

Muzeja priekšmetu 

fotografēšana un filmēšana 

Muzeja priekšmeti (sliktā 

saglabātības stāvoklī)
4 

1 vienība 14.00 
Nav PVN 

maksātājs 
14.00 

 

Piezīme. * Cenrādī pie attiecīgajiem maksas pakalpojumu veidiem izdara atbilstošu atsauci 

simbola veidā, tabulas beigās norādot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” attiecīgo 

pantu un tā daļu, saskaņā ar kuru maksas pakalpojumam piemēro samazināto pievienotās 

vērtības nodokļa likmi vai pievienotās vērtības nodokli nepiemēro. 

 

Cenrādī norāda maksāšanas kārtību, likmes, atvieglojumus, to piemērošanas nosacījumus un 

citus īpašos nosacījumus. 

 

 

 

                                                           
4
 Kuldīgas novada muzejs patur tiesības atteikt krājuma priekšmeta fotografēšanu vai filmēšanu, ja to nepieļauj 

priekšmeta saglabātības stāvoklis 


