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L Ē M U M S 
Daugavpilī 

 
 

2018.gada 17.maijā 
          

             Nr. 788 

             Protokols Nr.31., 2.&                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

Par  Daugavpils novada Kultūras pārvaldes maksas pakalpojumiem 

__________________________________________________________________________ 

 

Pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 14. punkta           

g) apakšpunktu, Daugavpils novada dome, balsojot ar 17 balsīm par (Jānis Belkovskis, 

Andrejs Bruns, Valērijs Hrapāns, Janīna Jalinska, Viktors Kalāns, Arvīds Kucins, Edgars 

Kucins, Jānis Kudiņš, Janīna Kursīte, Juris Livčāns, Visvaldis Ločs, Aleksejs Mackevičs, 

Vjačeslavs Moskaļenko, Olesja Ņikitina, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs Sibircevs, Regīna 

Tamane), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Daugavpils novada Kultūras pārvaldes maksas pakalpojumus saskaņā 

ar pielikumu. 

 

2. Noteikt, ka Daugavpils novada domes struktūrvienību un iestāžu rīkotajiem 

pasākumiem arī Daugavpils novada Kultūras pārvalde nepiemēro maksu par telpu 

izmantošanu un pasākumiem nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. 

 

3. Noteikt, ka ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora rezolūciju var 

samazināt vai atbrīvot no maksas pakalpojumiem, ja tos izmanto Daugavpils 

novadā reģistrētas biedrības, citas organizācijas, kā arī Daugavpils novada domes 

sadarbības partneri. 

 

4. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils novada domes 2016.gada 10.marta lēmumu 

Nr.200 “Par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes maksas pakalpojumiem”. 
 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 

 

 

mailto:ddmc@drp.lv
http://www.dnd.lv/
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Pielikums 

Daugavpils novada domes 

2018. gada 17.maija  lēmumam 

Nr. 788 (protokols Nr. 31., 2.&) 

 

DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS PĀRVALDES 

MAKSAS PAKALPOJUMI 

 
 

DAUGAVPILS NOVADA KULTŪRAS CENTRS “VĀRPA” 
 

1. Telpu izmantošana pasākumu organizēšanai  

 

Nr. 

p.k. 

 

Telpas 

 

Platība  

(m2) 

 

 

Laiks 

Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro)  

1.1. sarīkojumu zāle 300 par 1 stundu 65,00 

1.2. kamīnzāle  164 par 1 stundu  42,00 

1.3. sarīkojumu un kamīnzāle vienlaicīgi  464 par 1 stundu 85,00 

1.4. kafejnīcas telpas   170 par 1 stundu 15,00 

1.5. mēģinājumu zāle  54 par 1 stundu 20,00 

1.6. sanāksmju telpa  28 par 1 stundu 7,00 

1.7. mācību klase  96 par 1 stundu 17,00 

1.8. datorklase  40 par 1 stundu 12,00 

1.9. mācību klase un datorklase vienlaicīgi 136 par 1 stundu 25,00 

1.10. mācību klase   96 par 1 dienu 85,00 

1.11. datorklase  40 par 1 dienu 75,00 

1.12. mācību klase un datorklase  vienlaicīgi  136 par 1 dienu 115,00 

1.13. darba telpas (ilgtermiņa līgumiem) par 1m2 mēnesī 4,65 

2. Tehniskai nodrošinājums pasākumu organizēšanai 

Nr. 

p.k. 

Inventāra vienreizējā izmantošana 

 

Laiks Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro) 

2.1. skaņu pastiprinoša iekārta par 1 stundu 15,00 

2.2. multimediju tehnika par 1 stundu 10,00 

2.3. multimediju tehnika izbraukuma pasākumos 1 dienas 

pasākumam 

45,00 

2.4. skaņu pastiprinošā iekārta izbraukuma sarīkojumos  1 dienas 

pasākumam 

85,00 

3. Ieejas maksa  uz Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” organizētajiem 

pasākumiem  

Nr. 

p.k. 

Biļetes kategorija Skaits Cena * 

 (euro) 

3.1. ieejas biļete uz tematiska vakara sarīkojumu 1 personai 10,00 

3.2. ieejas biļete uz atpūtas pasākumu 1 personai 2,50 
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3.3. ieejas biļete uz tematisku koncertu 1 personai 4,00 

3.4. ieejas biļete uz amatierkolektīvu koncertu, izrādi: 

-  pieaugušajiem 

-  mācību iestāzu audzēkņiem un pensionāriem 

 

1 personai 

1 personai 

 

1,50 

1,00 

4. Daugavpils  novada Kultūras centra ”Vārpa” amatierkolektīvu koncerti  

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums Laiks Cena * 

  (euro) 

4.1. folkloras kopas koncerts 40 minūtes 70,00 

4.2. vokālās studijas koncerts 40 minūtes 70,00 

4.3. deju ansambļa koncerts 40 minūtes 100,00 

4.4. kora koncerts 40 minūtes 100,00 

4.5. teātra izrāde  85,00 

5. Mācību un  informācijas centra maksas pakalpojumi 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums Laiks Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro) 

5.1. profesionālās pilnveides kurss vai mācību seminārs 

vienam dalībniekam 

par 1 

akadēmisko 

stundu  

(40 minutes) 

2,00 

5.2. informatīvais seminārs vienam dalībniekam par 1 

akadēmisko 

stundu  

(40 minutes) 

1,50 

6. Dalības maksas  

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums Laiks Cena  * 

 (euro) 

6.1. citu pašvaldību un organizāciju dalības maksa 

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes rīkotajos 

pasākumos 

par 1 

pasākumu 

30,00 

6.2. citu pašvaldību un organizāciju dalības maksa 

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes rīkotajos 

pasākumos 

1 personai 15,00 

7. Citi maksas pakalpojumi 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums Laiks Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro) 

7.1. automašīnas VW Caravelle noma par 1 km  

1 stunda par 

dīkstāvi 

 

0,25 

3,00 
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RAIŅA MĀJA BERĶENELĒ 

1. Ieejas maksa, ekskursijas, muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas  

 

Nr. 

p.k. 

 

Pakalpojuma nosaukums 

 

Skaits 

 

Cena  * 

 (euro) 

1.1. tematiska  ekskursija  grupai no 1 līdz 10 

cilvēkiem 

4,50 

1.2. tematiska  ekskursija  grupai no 11 līdz 35 

cilvēkiem 

7,00 

1.3. tematiska  programma    1 personai 3,00 

1.4. tematiska kāzu programma 1 pasākumam 40,00 

1.5. ieejas biļete Raiņa mājas Berķenelē 

apmeklējumam: 

- pieaugušajiem 

- mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem 

- ģimenes biļete (maksimāli 2 pieaugušie  un bērni 

līdz 18 gadiem) 

 

 

1 personai 

1 personai 

1 ģimenei 

 

1,00 

0,50 

3,00 

1.6. muzejpedagoģiskās programmas vai radošās 

darbnīcas vadīšana: 

- pieaugušajiem 

- mācību iestāžu audzēkņiem 

 

 

1 personai  

1 personai 

 

1,50 

1,00 

2. Telpu un dārza izmantošana pasākumu organizēšanai 

Nr. 

p.k. 

Telpas un vietas Platība  

(m2) 

 

Laiks Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro) 

2.1. otrā stāva kamīnzāle ar virtuvi 

 

95 par 1 stundu 21,00 

2.2. pagrabstāva kamīnzāle ar virtuvi 

 

34 par 1 stundu 15,00 

2.3. klēts  120 par 1 dienas 

pasākumu 

30,00 

2.4. telts vieta dārzā - par 1 diennakti 3,00 

2.5. dārza nojumes izmantošana  20 vienam 

pasākumam 

5,00 

2.6. ugunskura vieta dārzā  - vienam 

pasākumam 

3,00 

3. Naktsmītnes 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojumu veids Skaits Laiks Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro) 

3.1. gultas vieta istabiņā  1 personai par 1 diennakti 7,00 

3.2. papildus gultas vieta  1 personai par 1 diennakti 4,00 
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4. Citi maksas pakalpojumi 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojumu veids Laiks Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro) 

4.1. Raiņa mājas Berķenelē telpu izmantošanu fotografēšanai 

un filmēšanai ar iestādes tiešo darbību nesaistītiem 

mērķiem (saviesīgo pasākumu laikā) 

viena 

fotografēšanās 

vai filmēšanās  

reize 

(fotosesija) 

15,00 

SKRINDU DZIMTAS MUZEJS 

1. Ieejas maksa, ekskursijas, muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas  

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums  Skaits Cena * 

 (euro) 

1.1. tematiska ekskursija  grupai no 1 

līdz 10 

cilvēkiem 

4,50 

1.2. tematiska ekskursija  grupai no 11 

līdz 35 

cilvēkiem 

7,00 

1.3. ieejas biļete muzeja apmeklējumam:  

- pieaugušajiem 

- mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem 

- ģimenes biļete (maksimāli 2 pieaugušie  un  bērni līdz   

18 gadiem) 

 

1  personai 

1  personai 

1  ģimenei 

 

1,00 

0,50 

3,00 

1.4. muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas 

vadīšana: 

- pieaugušajiem 

- mācību iestāžu audzēkņiem 

 

 

1 personai  

1 personai 

 

 

1,50 

1,00 

1.5. muzejpedagoģiskā programma ar ēdienu degustēšanu: 

- pieaugušajiem 

- mācību iestāžu audzēkņiem 

 

1 personai  

1 personai 

 

2,50 

2,00 

2. Telpu izmantošana pasākumu organizēšanai 

Nr. 

p.k. 

Telpas Platība 

(m2) 

 

Laiks Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro) 

2.1. saimes istaba, pasākumu zāle 83 par  1 

pasākumu  

20,00 

2.2. saimes istaba, pasākumu zāle ar virtuvi  par  1 

pasākumu  

30,00 
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3. Citi maksas pakalpojumi 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums Laiks Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro) 

3.1. Skrindu dzimtas muzeja telpu izmantošanu 

fotografēšanai un filmēšanai ar muzeja tiešo darbību 

nesaistītiem mērķiem (saviesīgo pasākumu laikā) 

viena 

fotografēšanās 

vai filmēšanās  

reize 

(fotosesija) 

15,00 

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS 

1. Ieejas maksa, ekskursijas, muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas  

Nr. 

p.k. 

pakalpojuma nosaukums Skaits Cena * 

 (euro) 

1.1. tematiskā ekskursija muzejā   grupai no 1 

līdz 10 

cilvēkiem 

4,50 

1.2. tematiskā ekskursija muzejā grupai no 11 

līdz 35 

cilvēkiem 

7,00 

1.3. tematiska ekskursija ārpus muzeja  

(pa  vienu apskates objektu/maršrutu) 

grupai no 1 

līdz 35 

cilvēkiem 

7,00 

1.4. ieejas biļete muzeja  apmeklējumam:  

- pieaugušajiem 

- mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem 

- ģimenes biļete (maksimāli 2 pieaugušie, maksimāli 5 

bērni līdz 18 gadiem) 

 

1 personai 

1 personai 

1 ģimene 

 

1,50 

1,00 

4,00 

1.5. ieejas biļete ārpusmuzeja ekspozīcijas „Slutišķu 

vecticībnieku lauku sēta” apmeklējumam: 

- pieaugušajiem 

- mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem 

- ģimenes biļete (maksimāli 2 pieaugušie  un bērni līdz 

18 gadiem) 

 

 

1 personai 

1 personai 

1 ģimenei 

 

 

1,50 

1,00 

4,00 

1.6. vienotā ieejas biļete  muzejā un ārpusmuzeja ekspozīcijā 

„Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” 

- pieaugušajiem 

- mācību iestāžu audzēkņiem un pensionāriem 

 

 

1 personai 

1 personai 

 

 

2,50 

1,50 

1.7. muzejpedagoģiskās programmas un radošās darbnīcas 

vadīšana: 

- pieaugušajiem 

- mācību iestāžu audzēkņiem 

 

 

 

1 personai  

1 personai 

 

 

1,50 

1,00 
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2. Telpu un teritorijas aprīkojuma izmantošana pasākumu organizēšanai 

Nr. 

p.k. 

Telpas  Platība  

m2 

 

Laiks Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro) 

2.1. radošo darbnīcu telpa 43 par 1 stundu 15,00 

2.2. mākslas galerijas telpa  65 par 1 stundu 15,00 

2.3. dabas informācijas centra telpa 72 par 1 stundu 15,00 

2.4. nojumes ārpusmuzeja ekspozīcijas “Slutišķu 

vecticībnieku lauku sētā” teritorijā 

20 par 1 

pasākumu 

5,00 

3. Citi maksas pakalpojumi 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums Laiks Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro) 

3.1. Naujenes Novadpētniecības muzeja un ekspozīcijas  

“Slutišķu vecticībnieku lauku sēta” telpu izmantošanu 

fotografēšanai un filmēšanai ar muzeja tiešo darbību 

nesaistītiem mērķiem (saviesīgo pasākumu laikā) 

viena 

fotografēšanās 

vai filmēšanās  

reize 

(fotosesija) 

15,00 

NAUJENES NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJA UN SKRINDU DZIMTAS MUZEJA 

KRĀJUMA UN ZINĀTNISKĀ ARHĪVA MATERIĀLU IZMANTOŠANA 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojuma nosaukums Skaits Cena ar 

pievienotās 

vērtības nodokli 

(euro) 

3.1. muzeja krājuma materiālu kopēšana un  muzeja krājuma 

priekšmeta digitālā attēla izdrukāšana, ko veic muzeja 

speciālists muzeja telpās (formāts A4, melnbalta 

izdruka) 

1 lapa 0,40 

3.2. muzeja krājuma vienību skenēšana (formāts A4) un 

ierakstīšana klienta datu nesējā 

1 lapa 1,00 

3.3. muzeja krājuma priekšmeta izmantošana publicēšanai 

komerciālos nolūkos, t.sk.televīzijā un kino 

1 vienība 5,00 

3.4. zinātniskā arhīva materiālu kopēšana (formāts A4, 

melnbalta izdruka ) 

1 lapa 0,10 

3.5. zinātniskā arhīva materiālu skenēšana (formāts A4 ) un 

ierakstīšana klienta datu nesējā 

1 lapa 0,20 

BEZMAKSAS IEEJA MUZEJOS 

1. Pirmsskolas vecuma bērniem (līdz sešiem gadiem). 

2. Pedagogiem, kas pavada bērnu grupu vai izglītojamo grupu. 

3. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, dienas aprūpes centra, krīzes centra un 

internātskolas audzēkņiem, kā arī bērniem, kas ievietoti sociālās rehabilitācijas centrā 

(uzrādot statusu apliecinošu dokumentu) un tos pavadošajām personām (viens pedagogs vai 
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viena persona uz 10 bērniem vai audzēkņiem). 

4. Bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar I un II invaliditātes grupu 

(uzrādot invaliditātes apliecību) un vienas personas, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam 

ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti. 

5. Vadītājam (gidam), kas pavada tūristu grupu (ne mazāku par 15 cilvēkiem) 

6. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību) un Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) 

biedriem (uzrādot biedra karti). 

7. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas atspoguļo norises muzejā (uzrādot preses karti). 

8. Muzeja bezmaksas  apmeklējums visām apmeklētāju grupām: 

- Starptautiskās akcijas „Muzeju nakts” laikā; 

- Dzejas dienu pasākumu laikā; 

- Izstāžu atklāšanas un pasākumu laikā; 

- Skrindu dzimtas muzejā katra mēneša pēdējā ceturtdienā no 1. oktobra līdz 30.aprīlim; 

- Naujenes Novadpētniecības muzeja ekspozīcijas Skolas iela 1, Naujene, Naujenes 

pagasts, katra mēneša pēdējā ceturtdienā no 1.oktobra līdz  30.aprīlim. 

 

 

 
* Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta 

pirmās daļas 17. punktu. 
 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja           J.Jalinska 
 

 

https://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums
https://likumi.lv/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums#p52

