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Ministru kabineta noteikumi Nr.485

Rīgā 2012.gada 10.jūlijā (prot. Nr.39 12.§)

Noteikumi par valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas 
muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas
muzejrezervāts" (turpmāk – muzejs) sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi.

2. Muzejs sniedz publiskos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Par muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrāža 1., 2. un 3.punktā minētajiem pakalpojumiem maksu
neiekasē no:

3.1. pirmsskolas vecuma bērniem;

3.2. skolotājiem, kas pavada pirmsskolas vecuma bērnu grupu vai skolēnu grupu (grupā vismaz 10 bērni vai
skolēni);

3.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un internātskolas
audzēkņiem, kā arī psihosociālās rehabilitācijas centra audzēkņiem un tos pavadošajām personām (uzrādot statusu
apliecinošu dokumentu);

3.4. personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invalīda
apliecību) un personām, kas pavada personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personas ar I grupas
invaliditāti;

3.5. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);

3.6. Baltijas jūras reģiona piļu un muzeju asociācijas biedriem (uzrādot biedra karti);

3.7. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot biedra karti);

3.8. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti);

3.9. grupas (ne mazāk par 20 apmeklētājiem) vadītāja (gida);

3.10. Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Turaidas draudzes locekļiem dievkalpojumu dienā;

3.11. jaunlaulātajiem un viņu vedējiem kāzu dienā, apmeklējot Turaidas Rozes piemiņas vietu.

4. Muzeja noteiktajās akciju dienās piemēro šādus koeficientus:

10.07.2012. MK noteikumi Nr.485 "Noteikumi par valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis –
Turaidas muzejrezervāts" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" ("LV", 110 (4713), 13.07.2012.) 
[stājas spēkā 14.07.2012.] 

Redakcija uz 14.07.2012.
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4.1. koeficientu 0,5 muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrāža 1.2., 1.3. un 1.5.apakšpunktā minētajai maksai
par pakalpojumu;

4.2. koeficientu 0,75 muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrāža 1.1., 1.4.apakšpunktā, 3. un 4.punktā minētajai
maksai par pakalpojumu.

5. Muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 1.6.apakšpunktā minētajai maksai par
pakalpojumu piemēro 5 % atlaidi, ja grupā ir ne mazāk par 20 apmeklētājiem.

6. Muzejs maksu par publiskajiem maksas pakalpojumiem iekasē:

6.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus
Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

6.2. skaidrā naudā muzeja kasē;

6.3. muzejā ar VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro vai American Express maksājumu karti maksājumu
karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja muzejs vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Kultūras ministra vietā – tieslietu ministrs J.Bordāns

Pielikums
Ministru kabineta

2012.gada 10.jūlija noteikumiem Nr.485

Valsts aģentūras "Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts" publisko 
maksas pakalpojumu cenrādis

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN 
(Ls) PVN (Ls) Cena ar PVN 

(Ls)
1. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (no 1.maija līdz 31.oktobrim)
1.1. pieaugušajiem 1 apmeklējums 3,50 0,001 3,50
1.2. pensionāriem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00
1.3. pilna laika studentiem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
1.4. skolēniem 1 apmeklējums 0,80 0,001 0,80
1.5. personām ar III grupas 

invaliditāti 1 apmeklējums 0,50 0,001 0,50

1.6. ģimenes biļete
1.6.1. 2 pieaugušajiem ar 2 un vairāk 

skolas vecuma bērniem 1 apmeklējums 7,50 0,001 7,50

1.6.2. 1 pieaugušajam ar 2 un vairāk 
skolas vecuma bērniem 1 apmeklējums 4,00 0,001 4,00

2. Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums (no 1.novembra līdz 30.aprīlim)
2.1. pieaugušajiem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00
2.2. pensionāriem 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50
2.3. pilna laika studentiem 1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00
2.4. skolēniem 1 apmeklējums 0,50 0,001 0,50
2.5. personām ar III grupas 

invaliditāti 1 apmeklējums 0,20 0,001 0,20

2.6. ģimenes biļete
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2.6.1. 2 pieaugušajiem ar 2 un vairāk 
skolas vecuma bērniem 1 apmeklējums 4,50 0,001 4,50

2.6.2. 1 pieaugušajam ar 2 un vairāk 
skolas vecuma bērniem 1 apmeklējums 2,50 0,001 2,50

3. Muzeja brīvdabas ekspozīciju 
apmeklējums (no 1.maija līdz 
31.oktobrim no plkst.9.00 līdz 
10.00 un no plkst.18.00 līdz 
20.00)2

1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00

4. Tradicionālā kultūras mantojuma 
un muižas amatu demonstrējuma 
apmeklējums

1 apmeklējums 0,80 0,001 0,80

5. Pārskata ekskursija3 grupai muzeja speciālista pavadībā (grupā ne vairāk kā 30 personas), 1,5–2 
stundas

5.1. latviešu valodā 1 ekskursija 15,00 0,001 15,00
5.2. angļu, vācu vai krievu valodā 1 ekskursija 25,00 0,001 25,00
5.3. skolēnu grupām latviešu vai 

krievu valodā 1 ekskursija 10,00 0,001 10,00

6. Tematiska ekskursija4 grupai muzeja speciālista pavadībā (grupā ne vairāk kā 30 personas), 30–40 min
6.1. latviešu valodā 1 ekskursija 5,00 0,001 5,00
6.2. angļu, vācu vai krievu valodā 1 ekskursija 10,00 0,001 10,00
6.3. skolēnu grupām latviešu vai 

krievu valodā 1 ekskursija 5,00 0,001 5,00

7. Izglītojošās programmas un lekcijas grupai (grupā ne vairāk kā 30 personas)
7.1. programma "Ciemos pie 

Turaidas fogta"
7.1.1. pieaugušo grupai 1 nodarbība 47,00 0,001 47,00
7.1.2. skolēnu grupai 1 nodarbība 25,00 0,001 25,00
7.1.3. pilna laika studentu grupai 1 nodarbība 35,00 0,001 35,00
7.2. programma "No kā būvēta 

Turaidas pils" 1 nodarbība 25,00 0,001 25,00

7.3. programma "Ienāc tautasdziesmu 
pasaulē" 1 nodarbība 18,50 0,001 18,50

7.4. programma "Uzvārdu došana 
Vidzemē" 1 nodarbība 25,00 0,001 25,00

7.5. programma "Orientēšanās spēle 
– Tūkstošgades stāsts" 1 nodarbība 21,00 0,001 21,00

7.6. programma "Turaidas Roze jeb 
septiņu lakatu noslēpums" 1 nodarbība 35,00 0,001 35,00

7.7. programma "Ziemassvētki 
Turaidas muižā" 1 nodarbība 22,00 0,001 22,00

7.8. programma "Ko lems līvu likteņa 
zirgs?" 1 nodarbība 25,00 0,001 25,00

7.9. Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums grupai (grupā ne vairāk kā
30 personas)

7.9.1. muzeja telpās 45 minūtes 25,00 0,001 25,00
7.9.2. ārpus muzeja telpām5 45 minūtes 55,00 0,001 55,00
8. Muzeja krājuma apskate grupai (grupā ne vairāk kā 15 personas), 1 stunda
8.1. pieaugušajiem 1 ekskursija 16,00 0,001 16,00
8.2. skolēniem
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1 ekskursija 10,00 0,001 10,00
8.3. pilna laika studentiem 1 ekskursija 10,00 0,001 10,00
9. Muzeja krājuma izmantošana
9.1. muzeja krājuma priekšmetu un materiālu atlase atbilstoši pieprasījumam
9.1.1. pieprasījumā precīzi pamatdati 1 vienība 0,40 0,001 0,40
9.1.2. padziļināta meklēšana un atlase 

(pieprasījumā neprecīzi 
pamatdati)

1 vienība 1,80 0,001 1,80

9.2. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (izdošana) ārpus muzeja
9.2.1. neakreditētajiem muzejiem 

izstāžu vajadzībām 1 vienība
5 % no muzeja 

priekšmeta 
vērtības gadā

0,001

5 % no 
muzeja 

priekšmeta 
vērtības gadā

9.2.2. citām institūcijām izstāžu 
vajadzībām 1 vienība

10 % no 
muzeja 

priekšmeta 
vērtības gadā

0,001

10 % no 
muzeja 

priekšmeta 
vērtības gadā

9.2.3. citām institūcijām un 
privātpersonām 1 vienība

12 % no 
muzeja 

priekšmeta 
vērtības gadā

0,001

12 % no 
muzeja 

priekšmeta 
vērtības gadā

9.3. Konsultāciju sniegšana saistībā ar muzeja krājuma priekšmetu atlasi
9.3.1. mutiska konsultācija 1 stunda 3,70 0,001 3,70
9.3.2. rakstiska konsultācija 1800 rakstu zīmes 6,00 0,001 6,00
9.4. Muzeja krājuma materiālu kopēšana pētniecības un izglītojošā darba vajadzībām6

9.4.1. A5 formāts 1 A5 lapa 0,03 0,001 0,03
9.4.2. A4 formāts 1 A4 lapa 0,06 0,001 0,06
9.4.3. A3 formāts 1 A3 lapa 0,10 0,001 0,10
9.5. Muzeja krājuma priekšmetu digitālo attēlu izgatavošana7

9.5.1. fotografēšana vai skenēšana bez 
attēla apstrādes

9.5.1.1. digitālā attēla izšķirtspēja 200–
300dpi 1 vienība 1,05 0,001 1,05

9.5.1.2. digitālā attēla izšķirtspēja 600–
1200dpi 1 vienība 2,05 0,001 2,05

9.5.2. fotografēšana vai skenēšana ar 
attēla apstrādi

9.5.2.1. digitālā attēla izšķirtspēja 200–
300dpi 1 vienība 1,50 0,001 1,50

9.5.2.2. digitālā attēla izšķirtspēja 600–
1200dpi 1 vienība 2,50 0,001 2,50

9.5.3. digitālā attēla izdruka
9.5.3.1. A4 formāts (melnbalts) 1 A4 lapa 0,05 0,001 0,05
9.5.3.2. A4 formāts (krāsains) 1 A4 lapa 0,65 0,001 0,65
9.5.4. digitālā attēla izdruka uz 

fotopapīra
9.5.4.1. A4 formāts (melnbalts) 1 A4 lapa 1,10 0,001 1,10
9.5.4.2. A4 formāts (krāsains) 1 A4 lapa 1,70 0,001 1,70
9.6. muzeja krājuma video un audio 

Lapa 4 no 6



Piezīmes.

1 Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma ''Par pievienotās vērtības nodokli"
6.panta pirmās daļas 8.punkta ''d'' apakšpunktu.

2 Pakalpojums pieejams no 1.maija līdz 31.oktobrim katru dienu no plkst.9.00 līdz 10.00 un no plkst.18.00 līdz
20.00 kā īpašs piedāvājums, kas dod iespēju iepazīt muzeja brīvdabas ekspozīcijas: Tautasdziesmu parks, Dziesmu
dārzs, Dainu kalns ar dabas takām, Turaidas viduslaiku mūra pils, Turaidas pils apvedtaka – arheologa Jāņa
Graudoņa taka, Turaidas Baznīckalns un Turaidas Rozes piemiņas vieta, muižās audzējamie ziedi un augi,
Turaidas muižas saimnieciskais centrs. No plkst.10.00 līdz 18.00 minētais piedāvājums ir pieejams kopā ar
pakalpojumu "Muzeja ekspozīciju un izstāžu apmeklējums".

3 Pārskata ekskursija sastāv no sešiem tematiskiem stāstiem: par Tautasdziesmu parku, par Gaujas lībiešu kultūras
mantojumu, par Turaidas viduslaiku pils vēsturi, par Turaidas baznīcu un Baznīckalnu, par leģendu par Turaidas
Rozi un Turaidas muižas saimniecisko centru. Pārskata ekskursijas maršruts ir saistīts ar Turaidas vēsturiskā centra
dabas un kultūras mantojuma objektu un 36 ekspozīciju apskati.

4 Tematiska ekskursija ietver paplašinātu stāstu par kādu no Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras

ierakstu kopiju izgatavošana 
pētniecības un izglītojošā darba 
vajadzībām (bez apstrādes)

ieraksts
20 minūtes 15,00 0,001 15,00

9.7. izraksta sagatavošana no muzeja 
krājumā esošajām 20.gs. I puses 
Lēdurgas–Turaidas draudzes 
baznīcas grāmatām

1 izraksts 2,50 0,001 2,50

10. Muzeja telpu un teritorijas izmantošana
10.1. nedzīvojamo telpu noma
10.1.1. Turaidas pils galvenajā tornī –

telpa 2.stāvā Ls/mēnesī 51,67 11,37 63,04

10.1.2. muižas kaltē Ls/mēnesī 40,00 8,80 48,80
10.1.3. smēdē – telpa 1.stāvā Ls/mēnesī 17,25 3,79 21,04
10.1.4. kalpotāju mājā – telpa 1.stāvā Ls/mēnesī 27,29 6,00 33,29
10.1.5. apmeklētāju centra piebūvē Ls/mēnesī 20,25 4,46 24,71
10.1.6. apmeklētāju centra pagrabstāvā Ls/mēnesī 129,14 28,41 157,55
10.1.7. stallī Ls par m2/mēnesī 0,16 0,04 0,20
10.2. teritorijas izmantošana kultūras, 

sporta, tūrisma un citu pasākumu 
organizēšanai

Ls par
m2/vienā pasākumā

0,07 0,02 0,09

11. Citi pakalpojumi
11.1. filmēšana un fotografēšana 

muzeja pastāvīgajās ekspozīcijās 
un izstādēs komerciālām 
vajadzībām

1 reize 40,98 9,02 50,00

11.2. tirdzniecības vietas noma 
amatniecības izstrādājumu 
pārdošanai muzeja teritorijā 
pasākumu laikā

1 tirdzniecības 
vieta/dienā 4,10 0,90 5,00

11.3. autostāvvieta muzeja 
apmeklētājiem

11.3.1. vieglā automašīna 1 vieta/dienā 0,82 0,18 1,00
11.3.2. mikroautobuss 1 vieta/dienā 2,05 0,45 2,50
11.3.3. autobuss 1 vieta/dienā 4,10 0,90 5,00
11.3.4. motocikls 1 vieta/dienā 0,49 0,11 0,60
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mantojuma apskates objektiem vai ekspozīciju par konkrētu tēmu.

5 Pakalpojuma cenā neietilpst ceļa izdevumi un citi neparedzēti izdevumi, kas saistīti ar lekcijas rīkošanu ārpus
muzeja.

6 Kopija tiek izgatavota papīra formā. Kopēšanu veic muzeja speciālists muzeja telpās.

7 Fotografēšanu vai skenēšanu veic muzeja speciālists muzeja telpās. Fotografētais vai skenētais attēls tiek
izgatavots papīra formā vai arī ierakstīts apmeklētāja datu nesējā.

Kultūras ministra vietā – tieslietu ministrs J.Bordāns
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