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Ministru kabineta noteikumi Nr. 284

Rīgā 2016. gada 3. maijā (prot. Nr. 21 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra
noteikumos Nr. 1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa

- Turaidas muzejrezervāta - publisko maksas pakalpojumu
cenrādis"

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

Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa -
Turaidas muzejrezervāta - publisko maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 194. nr.) šādus
grozījumus:

1. Aizstāt 3.3. apakšpunktā vārdus "psihosociālās rehabilitācijas centra audzēkņiem" ar vārdiem "bērniem, kas
ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā".

2. Izteikt 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II grupas invaliditāti (uzrādot invaliditātes
apliecību) un no vienas personas, kas pavada personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas
invaliditāti;".

3. Aizstāt 3.9. apakšpunktā skaitli "20" ar skaitli "15".

4. Papildināt noteikumus ar 3.12., 3.13. un 3.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.12. muzeja popularitāti veicinošu vizīšu organizatoriem (vismaz divas dienas pirms vizītes iesniedzot (elektroniski
nosūtot uz muzeja oficiālo e-pasta adresi) vizītes organizatora iesniegumu);

3.13. Turaidas muzejrezervāta drauga kartes īpašniekiem (uzrādot karti un personu apliecinošu dokumentu);

3.14. muzeja apmeklētājiem muzeja ikgadējā vasaras saulgriežu pasākuma un starptautiskās akcijas "Muzeju
nakts" laikā no plkst. 19.00."

5. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Muzeja rīkoto pasākumu laikā maksu par cenrāža 1., 2. un 3. punktā minētajiem pakalpojumiem neiekasē no
muzeja tematisko pasākumu nodrošinātājiem, atbalstītājiem (sponsoriem), izglītības, kultūras un tūrisma nozares
institūciju pārstāvjiem un valsts reprezentatīvās funkcijas nodrošinātājiem (uzrādot muzeja ielūgumu), apmeklējumu
skaitam nepārsniedzot 0,5 % no kopējā muzeja pasākumu biļešu skaita gada laikā."

6. Izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4. Dienās, kad muzejā notiek akcijas, maksai par cenrāža 1. un 2. punktā minētajiem pakalpojumiem piemēro
šādas atlaides:

4.1. muzeja tematiskās akcijas - 100 % atlaide;
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4.2. citas muzeja akcijas - 75 % atlaide;

4.3. akcijas sadarbībā ar citiem kultūras, izglītības un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem - 50 % atlaide.

5. Cenrāža 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. un 1.5. apakšpunktā minētajai maksai par pakalpojumu piemēro 5 % atlaidi, ja
grupā ir ne mazāk par 15 apmeklētājiem."

7. Izteikt 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.3. muzejā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja muzejs
vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina."

8. Izteikt 2. pielikuma 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1. pieaugušajiem 1 apmeklējums 5,00 0,00 5,00
1.2. pensionāriem 1 apmeklējums 4,30 0,00 4,30
1.3. pilna laika studentiem 1 apmeklējums 3,00 0,00 3,00
1.4. skolēniem 1 apmeklējums 1,15 0,00 1,15
1.5. personām ar III grupas invaliditāti 1 apmeklējums 0,70 0,00 0,70
1.6. ģimenes biļete8

1.6.1. 2 pieaugušajiem ar 2 un vairāk
skolas vecuma bērniem

1 apmeklējums 10,70 0,00 10,70

1.6.2. 1 pieaugušajam ar 2 un vairāk skolas
vecuma bērniem

1 apmeklējums 6,40 0,00 6,40"

9. Izteikt 2. pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1. pieaugušajiem 1 apmeklējums 3,00 0,00 3,00
2.2. pensionāriem 1 apmeklējums 2,15 0,00 2,15
2.3. pilna laika studentiem 1 apmeklējums 1,50 0,00 1,50
2.4. skolēniem 1 apmeklējums 0,70 0,00 0,70
2.5. personām ar III grupas invaliditāti 1 apmeklējums 0,30 0,00 0,30
2.6. ģimenes biļete8

2.6.1. 2 pieaugušajiem ar 2 un vairāk
skolas vecuma bērniem

1 apmeklējums 6,40 0,00 6,40

2.6.2. 1 pieaugušajam ar 2 un vairāk skolas
vecuma bērniem

1 apmeklējums 3,70 0,00 3,70"

10. Izteikt 2. pielikuma 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3. Muzeja brīvdabas ekspozīciju
apmeklējums (no 1. maija līdz 30.
septembrim katru dienu no plkst. 9.00
līdz plkst. 10.00 un no plkst. 18.00
līdz plkst. 20.00 un no 1. oktobra līdz
31. oktobrim katru dienu no plkst. 9.00
līdz plkst. 10.00 un no plkst. 18.00
līdz plkst. 19.00)1; 2

1 apmeklējums 2,85 0,00 2,85

4. Tradicionālā kultūras mantojuma
un muižas amatu demonstrējuma
apmeklējums1

1 apmeklējums 1,15 0,00 1,15"

11. Aizstāt 2. pielikuma 10.1. apakšpunktā vārdus "Nedzīvojamo telpu noma" ar vārdiem "nedzīvojamo telpu noma
tradicionālā kultūras mantojuma un muižas amatu demonstrēšanai".

12. Papildināt 2. pielikumu ar 10.3. un 10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. ar muzeja teritorijas izmantošanu kultūras, sporta, tūrisma un citiem pasākumiem saistītā inventāra noma
10.3.1. koka galda noma 1 galds/

1 pasākumā
19,01 3,99 23,00

10.3.2. salokāmo koka krēslu noma 1 krēsls/
1 pasākumā

0,41 0,09 0,50

10.3.3. koka sola noma 1 sols/ 0,62 0,13 0,75
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1 pasākumā
10.4. Turaidas baznīcas telpas

izmantošana9
1 stunda 46,00 9,66 55,66"

13. Izteikt 2. pielikuma 11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.3. autostāvvieta muzeja apmeklētājiem
11.3.1. vieglā automašīna 1 vieta dienā 1,24 0,26 1,50
11.3.2. mikroautobuss (līdz 18 sēdvietām) 1 vieta dienā 2,89 0,61 3,50
11.3.3. autobuss 1 vieta dienā 4,96 1,04 6,00
11.3.4. motocikls 1 vieta dienā 0,83 0,17 1,00"

14. Izteikt 2. pielikuma 2. piezīmi šādā redakcijā:

"2 Īpašs piedāvājums, kas dod iespēju iepazīt muzeja brīvdabas ekspozīcijas: Tautasdziesmu parku, Dziesmu
dārzu, Dainu kalnu ar dabas takām, Turaidas viduslaiku mūra pili, Turaidas pils apvedtaku - arheologa Jāņa Graudoņa
taku, Turaidas Baznīckalnu un Turaidas Rozes piemiņas vietu, muižās audzējamos ziedus un augus, Turaidas muižas
saimniecisko centru."

15. Papildināt 2. pielikumu ar 8. un 9. piezīmi šādā redakcijā:

"8 Ģimenes biļeti var iegādāties ģimene, kurā ir 1-2 pieaugušie un 2 (vai vairāk) bērni līdz 18 gadu vecumam, vai
viena daudzbērnu ģimene, kura aprūpē trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, tai skaitā audžuģimenē ievietotus
un aizbildnībā esošus bērnus, ja kāds no pavadošajiem vecākiem uzrāda apliecinošu dokumentu vai Latvijas Goda
ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte".

9 Laulību reģistrācijai un kristību ceremonijai, saskaņojot ar Turaidas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītāju."

Ministru prezidents Māris Kučinsk is

Kultūras ministre Dace Melbārde
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