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2022.gada 27.oktobrī              Nr.676 
              (protokols Nr.20, 48.§) 

 
Par Valmieras novada muzeju sniegto 
maksas pakalpojumu apstiprināšanu  
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu g) apakšpunktu, 
kas cita starpā nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var noteikt maksu par citiem pakalpojumiem, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 
noteikumiem “Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas 
kārtība”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumu Nr.510 (protokols Nr.16, 25.§), 
Izglītības, kultūras un sporta un Finanšu komitejas 13.10.2022. atzinumiem, 

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 19 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 
 
1. apstiprināt Valmieras novada pašvaldības muzeju maksas pakalpojumus saskaņā ar maksas 

cenrādi (lēmuma pielikumi, turpmāk - Cenrādis); 
2. Cenrādis nenosaka ieejas biļešu un pakalpojumu cenas izstādēm, kuras tiek organizētas, 

slēdzot sadarbības līgumu ar sadarbības partneriem, kā arī akciju ietvaros, kas tiek organizētas, 
lai piesaistītu jaunu un paplašinātu esošo mērķauditoriju, popularizētu muzeja krājumu, vai 
atbalstītu izglītojošus un sociāli nozīmīgus pasākumus; 

3. noteikt, ka par Cenrāža 1.1., 2.1., 3.1., 3.2. un 3.3. punktā minētajiem maksu neiekasē no: 
3.1. pirmsskolas vecuma bērniem; 
3.2. Valmieras novada izglītības iestāžu audzēkņiem;  
3.3. internātskolu, speciālās izglītības skolu un klašu audzēkņiem, bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem, un tos pavadošajām personām;  
3.4. daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ģimenes karte” vai citu 

daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošu dokumentu); 
3.5. viena grupas vadītāja uz katriem 10 organizēto grupu apmeklētājiem (pirmsskolas vecuma 

bērnu, skolēnu, studentu, pensionāru vai pieaugušo grupām); 
3.6. krīzes centru, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem; 
3.7. personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti 

(uzrādot apliecību) un tās pavadošajām personām; 
3.8. Latvijas Republikas pensionāriem (uzrādot apliecību); 
3.9. politiski represētajām personām (uzrādot apliecību); 
3.10. citu muzeju darbiniekiem (uzrādot darba apliecību vai Starptautiskās muzeju padomes 

(ICOM) biedra karti); 
3.11. personām ar Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedra karti; 
3.12. izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem; 



3.13. mediju pārstāvjiem, kas ataino norises muzejā (uzrādot preses karti); 
3.14. Pašvaldības iestāžu darbiniekiem un Pašvaldības uzņemtajām oficiālajām delegācijām un 

viesiem; 
3.15. Ukrainas iedzīvotājiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai citu dokumentu, kas 

apliecina to, ka persona ir Ukrainas civiliedzīvotājs; 
4. noteikt, ka par Cenrādī 1.1., 2.1., 3.1., 3.2. un 3.3. punktā noteiktajiem pakalpojumiem maksu 

neiekasē izstādēs un pastāvīgās ekspozīcijās, izstāžu un ekspozīciju atklāšanas pasākumu 
laikā, īpašu akciju un pasākumu laikā, kas tiek noteikti ar direktora rīkojumu; 

5. noteikt, ka iepazīšanās ar krājuma priekšmetiem pētnieciskos nolūkos ir bez maksas, iesniedzot 
par to iesniegumu iestādei, norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no direktora; 

6. noteikt, ka Cenrādī  3.8.1.1 un 3.8.2 punktā norādītie krājuma priekšmetu izmantošanas 
pakalpojumi ir bez maksas Pašvaldības iestādēm un Latvijā akreditētiem muzejiem; 

7. apmeklētāji drīkst fotografēt un filmēt bez zibspuldzes un statīva muzeja pastāvīgās 
ekspozīcijās un izstādēs bez maksas, ja fotogrāfijas vai video paredzēti tikai privātai lietošanai 
un netiks izmantoti reprodukcijām vai publikācijām; 

8. muzeja administrācija ir tiesīga aizliegt jebkādu fotografēšanu un filmēšanu atsevišķās 
ekspozīcijās vai izstāžu telpās, izvietojot par to informāciju; 

9. muzejs var atteikt krājuma priekšmeta izmantošanu, ja tas slikti saglabājies, atrodas 
konservācijā, restaurācijā, vai tam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas tiks fiksēti priekšmeta 
iegūšanas dokumentos; 

10. muzeji maksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iekasē: 
10.1. skaidrā naudā muzeja kasē; 
10.2. muzejā ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā 

sistēmā, ko tehniski nodrošina muzejs vai tā pārvaldītājs; 
10.3. ar tādu maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksas 

pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē; 
11. atzīt par spēku zaudējušu: 

11.1. Mazsalacas novada pašvaldības domes 16.03.2016. lēmumu Nr.6.5 (protokols Nr.6.,5) 
“Par Mazsalacas novada muzeja ieejas biļešu cenu apstiprināšanu“; 

11.2. Naukšēnu novada pašvaldības domes 18.04.2018. lēmumu (protokols Nr.4, 3.§) Par 
Naukšēnu Cilvēkmuzeja maksas pakalpojumu apstiprināšanu”; 

11.3. Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.10.2013. lēmumu Nr.430 (protokols Nr.14, 48.§) 
“Par Valmieras muzeja maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu“; 

12. lēmums stājas spēkā 2022.gada 27.oktobrī. 
 

Pielikumā: Valmieras novada apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu cenrādis uz 
2 lappusēm. 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


