
     

PIELIKUMS 

Limbažu novada domes 

26.09.2019. sēdes lēmumam 

(protokols Nr.21, 35.§)  
Limbažu novada pašvaldības Limbažu Muzeja maksas pakalpojumu izcenojumi 

       

Nr.p.k.  Pakalpojuma veids  Mērvienība  
Cena bez 

PVN, EUR 

PVN, 

EUR  

Cena ar 

PVN, 

EUR  

Piezīmes 

1.  

Ieejas maksa izstāžu un ekspozīciju zālēs Pilsmuižā, 

Burtnieku ielā 7 vai ekspozīcijas zālē un eksponātu 

krātuvē DEPO Torņa ielā 3, vai ekspozīcijā XVIII 

gs. rātsnamā, Burtnieku ielā 4, Limbažos            

  pieaugušajiem  viena persona     1,00   

  ģimenei  ģimene      2,00 1–2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadiem 

2.  Panorāmas skatu tornis Limbažu pilsdrupās  viena persona     0,30   

3.  

Gidu pakalpojumi vēstures ekspozīcijās un izstāžu 

zālēs            

3.1. skolēnu un studentu grupām latviešu valodā  grupa  1,65 0,35 2,00 līdz 20 personām  

3.2. skolēnu un studentu grupām svešvalodā  grupa  4,13 0,87 5,00 līdz 20 personām  

3.3. pieaugušo grupām latviešu valodā  grupa  4,96 1,04 6,00 līdz 20 personām  

3.4. pieaugušo grupām svešvalodā  grupa  9,92 2,08 12,00 līdz 20 personām  

3.5. ģimenei ar nepilngadīgiem bērniem latviešu valodā  ģimene  1,24 0,26 1,50 1–2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadiem 

3.6. ģimenei ar nepilngadīgiem bērniem svešvalodā  ģimene  4,13 0,87 5,00 1–2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadiem 

3.7. 

iepriekš pieprasītas tematiskās ekskursijas 

sagatavošana  
grupa  

6,61 1,39 8,00 
līdz 20 personām  

3.8. muzejpedagoģiskās programmas  viena persona 0,41 0,09 0,50 grupai līdz 20 personām  

3.9. izklaides un atpūtas programmas grupām  grupa  33,06 6,94 40,00 līdz 20 personām  

4. Gidu pakalpojumi ekskursijai pa pilsētu            

4.1. skolēnu un studentu grupām latviešu valodā  grupa  4,13 0,87 5,00 līdz 20 personām  

4.2. skolēnu un studentu grupām svešvalodā  grupa  7,44 1,56 9,00 līdz 20 personām  

4.3. pieaugušo grupām latviešu valodā  grupa  6,61 1,39 8,00 līdz 20 personām  

4.4. pieaugušo grupām svešvalodā  grupa  9,92 2,08 12,00 līdz 20 personām  

5. Gidu pakalpojumi tematiskai ekskursijai pa pilsētu            

5.1. skolēnu un studentu grupām latviešu valodā  grupa  8,26 1,73 9,99 līdz 20 personām  

5.2. skolēnu un studentu grupām svešvalodā  grupa  9,92 2,08 12,00 līdz 20 personām  

5.3. pieaugušo grupām latviešu valodā  grupa  8,26 1,73 9,99 līdz 20 personām  

5.4. pieaugušo grupām latviešu valodā  grupa  16,53 3,47 20,00 21 persona un vairāk  
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5.5. pieaugušo grupām svešvalodā  grupa  16,53 3,47 20,00 līdz 20 personām  

5.6. pieaugušo grupām svešvalodā  grupa  33,06 6,94 40,00 21 persona un vairāk  

6. Kopēšanas iekārtas izmantošana            

6.1. A-4 formāta lapas viena puse  lapa  0,08 0,02 0,10 melnbalta  

6.2. A-4 formāta lapas abas puses  lapa  0,12 0,03 0,15 melnbalta  

6.3. A-3 formāta lapas abas puse  lapa  0,12 0,03 0,15 melnbalta  

6.4. A-3 formāta lapas viena puse  lapa  0,17 0,04 0,21 melnbalta  

6.5. muzeja krājumu materiālu kopēšana  lapa  0,17 0,04 0,21 melnbalta  

6.6. unikālu muzeja krājumu materiālu kopēšana  lapa  6,61 1,39 8,00 melnbalta  

7. Datorizdruka            

7.1. A-4 formāta viena lapas puse  lapa  0,12 0,03 0,15 melnbalta  

7.2. A-4 formāta viena lapas puse  lapa  0,58 0,12 0,70 krāsaina  

8. Dokumentu skenēšana (dokuments, fotogrāfija)  lapa  0,58 0,12 0,70 bez teksta atpazīšanas  

9. Konferenču zāles noma Burtnieka ielā 7, Limbažos stunda  8,26 1,74 10,00   

10. 

Muzeja krājuma priekšmetu atlasīšana, skenēšana, 

izmantošana un publicēšana ar iepriekšēju 

pieteikumu            

10.1. 

dokumentu, fotogrāfiju, kas datētas – 1900.g. 

skenēšana vienība      0,70 Limbažu novada skolēniem, studentiem bezmaksas  

10.2. 

dokumentu, fotogrāfiju, kas datētas no 1900.g. – 

1950.g. skenēšana vienība      0,50 Limbažu novada skolēniem, studentiem bezmaksas  

10.3. 

dokumentu, fotogrāfiju, kas datētas no 1950.g. 

skenēšana vienība  0,25 0,05 0,30 Limbažu novada skolēniem, studentiem bezmaksas  

10.4. 

digitālās kopijas izmantošana  nekomerciāliem 

nolūkiem vienība  0,25 0,05 0,30 Limbažu novada skolēniem, studentiem bezmaksas  

10.5. digitālās kopijas izmantošana komerciāliem nolūkiem vienība      5,00   

10.6. 
digitālās kopijas izmantošana publicēšanai  

vienība      10,00 Limbažu novada iestādēm bez maksas 

11. Krājuma priekšmetu deponēšana ārpus muzeja            

11.1. 

krājuma priekšmetu deponēšana ārpus muzeja  

Limbažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā vienība  0,25 0,05 0,30 Limbažu novada iestādēm bez maksas 

11.2. 

krājuma priekšmetu deponēšana ārpus muzeja ārpus 

Limbažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas  vienība  1,65 0,35 2,00 Limbažu novada iestādēm bez maksas 

11.3. 

unikāla, reta krājuma priekšmeta deponēšana ārpus 

muzeja ārpus Limbažu novada pašvaldības 

administratīvās teritorijas vienība - - - 

10% mēnesī no priekšmeta vērtības, ko nosaka krājuma 

komisija 

12. Limbažu muzeja teritorijas izmantošana           

12.1. piknika vieta ar malku vai grilu stunda      7,00 Limbažu novada iestādēm bez maksas 
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12.2. viduslaiku pilsdrupu skatuves noma stunda      7,00 Limbažu novada iestādēm bez maksas 

12.3. 

pilskalna teritorijas izmantošana (kāzas, koncerti, teātra 

izrādes u.c.) līdz 3 stundām      50,00 Limbažu novada iestādēm bez maksas 

12.4. 

pilskalna teritorijas izmantošana (kāzas, koncerti, teātra 

izrādes u.c.) ilgāk kā 3 h, katra nākamā stunda stunda      20,00 Limbažu novada iestādēm bez maksas 

 

(grozījumi izdarīti ar Limbažu novada domes 27.02.2020. sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 49.§)) 


