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Ministru kabineta noteikumi Nr. 448

Rīgā 2017. gada 8. augustā (prot. Nr. 38 38. §)

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja maksas
pakalpojumu cenrādis

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

1. Noteikumi nosaka Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādi (turpmāk –
cenrādis).

2. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs maksas pakalpojumus sniedz saskaņā ar cenrādi (pielikums).

3. Cenrādis nenosaka cenas izstādēm, kas tiek eksponētas, slēdzot līgumus ar sadarbības partneriem.

4. Par cenrāža 1. punktā minētajiem pakalpojumiem maksu neiekasē no:

4.1. pirmsskolas vecuma bērniem;

4.2. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (uzrādot apliecību);

4.3. bērniem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un no vienas personas, kas pavada bērnu līdz 18 gadu
vecumam ar invaliditāti;

4.4. daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu
apliecinošu dokumentu vai daudzbērnu ģimenes statusu apliecinošus dokumentus);

4.5. Latvijas augstskolu medicīnas, rehabilitācijas, zobārstniecības, māszinību, sabiedrības veselības un
farmācijas programmās studējošajiem (uzrādot studenta apliecību);

4.6. Latvijas medicīnas koledžu izglītojamiem (uzrādot apliecību);

4.7. Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību);

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

4.9. muzeja drauga kartes īpašniekiem (uzrādot drauga karti);

4.10. grupu (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājiem vai pedagogiem;

4.11. diviem grupas vadītājiem, kas pavada pamatskolas vai pirmsskolas vecuma bērnu grupu (ne mazāk par 10
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Ministru prezidents Māris Kučinsk is

Veselības ministre Anda Čakša

Nr.
p. k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez

PVN (euro)
PVN 21 %
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

1. Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate
1.1. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
1.1.1. pastāvīgās ekspozīcijas apskate
1.1.1.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 0,70 0,001 0,70

1.1.1.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1,50 0,001 1,50

1.1.1.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 2,50 0,001 2,50

1.1.2. izglītojošās izstādes apskate
1.1.2.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 0,30 0,001 0,30

1.1.2.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 0,50 0,001 0,50

bērniem);

4.12. visiem muzeja apmeklētājiem Starptautiskajā muzeju dienā – 18. maijā muzeja darba laikā;

4.13. visiem muzeja apmeklētājiem ceturtdienās no plkst. 17.00;

4.14. visiem muzeja apmeklētājiem dienā, kad norisinās ikgadējā starptautiskā akcija "Muzeju nakts" no
plkst. 19.00.

5. Laikā, kad muzejā notiek akcijas, maksai par pakalpojumiem piemēro šādas atlaides:

5.1. sabiedriski nozīmīgas akcijas – 100 %;

5.2. akcijas sadarbībā ar citiem kultūras, izglītojošo un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kā arī sadarbības
partneriem muzeja krājuma popularizēšanai un mērķauditorijas piesaistīšanai – 50 %;

5.3. citas muzeja akcijas – 30 %.

6. Muzejs maksu par 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 maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja muzejs
vai starpniekinstitūcijas to nodrošina.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumus Nr. 808 "Paula Stradiņa
Medicīnas vēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 179. nr.).

Pielikums
Ministru kabineta

2017. gada  8. augusta
noteikumiem Nr. 448

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja maksas pakalpojumu cenrādis
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1.1.2.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00

1.1.3. pārējo izstāžu apskate
1.1.3.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 0,50 0,001 0,50

1.1.3.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00

1.1.3.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00

1.1.4. speciālās izstādes (ar ievērojamām materiālajām izmaksām) apskate
1.1.4.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00

1.1.4.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 3,00 0,001 3,00

1.1.4.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 5,00 0,001 5,00

1.1.5. "Ģimenes biļete" (1–2 pieaugušie un 1 un
vairāk skolas vecuma bērnu) pastāvīgās
ekspozīcijas un izglītojošās izstādes
apskatei

1 apmeklējums 5,00 0,001 5,00

1.1.6. apvienotā biļete pastāvīgās ekspozīcijas, izglītojošo izstāžu un pārējo izstāžu apskatei
1.1.6.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00

1.1.6.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00

1.1.6.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 4,00 0,001 4,00

1.2. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiālē Farmācijas muzejā
1.2.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 0,50 0,001 0,50

1.2.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00

1.2.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00

1.2.4. "Ģimenes biļete" (1–2 pieaugušie un 1 un
vairāk skolas vecuma bērnu)

1 apmeklējums 4,00 0,001 4,00

1.3. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiālē Profesora Aleksandra Bieziņa muzejā
1.3.1. izglītojamiem 1 apmeklējums 0,30 0,001 0,30

1.3.2. studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums 0,50 0,001 0,50

1.3.3. pieaugušajiem 1 apmeklējums 1,00 0,001 1,00

1.3.4. "Ģimenes biļete" (1–2 pieaugušie un 1 un
vairāk skolas vecuma bērnu)

1 apmeklējums 2,00 0,001 2,00

2. Gida pakalpojumi (grupā ne vairāk par 25 personām)
2.1. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
2.1.1. latviešu valodā izglītojamiem 1 grupa 5,00 0,001 5,00

2.1.2. latviešu valodā studentiem, pensionāriem 1 grupa 7,00 0,001 7,00

2.1.3. latviešu valodā pieaugušajiem 1 grupa 10,00 0,001 10,00

2.1.4. krievu valodā izglītojamiem 1 grupa 5,00 0,001 5,00

2.1.5. svešvalodā (izņemot krievu valodā
izglītojamiem) visiem apmeklētājiem

1 grupa 15,00 0,001 15,00

2.1.6. interaktīva ekskursija skolēnu grupai 1 grupa 10,00 0,001 10,00

2.1.7. interaktīva ekskursija studentiem,
pensionāriem, pieaugušajiem

1 grupa 15,00 0,001 15,00

2.2. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiālē Farmācijas muzejā
2.2.1. latviešu valodā izglītojamiem 1 grupa 5,00 0,001 5,00

2.2.2. latviešu valodā studentiem, pensionāriem 1 grupa 7,00 0,001 7,00

2.2.3. latviešu valodā pieaugušajiem 1 grupa 10,00 0,001 10,00

2.2.4. krievu valodā izglītojamiem 1 grupa 5,00 0,001 5,00

2.2.5. svešvalodā (izņemot krievu valodā
izglītojamiem) visiem apmeklētājiem

1 grupa 15,00 0,001 15,00

2.3. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiālē Profesora Aleksandra Bieziņa muzejā
2.3.1. latviešu valodā izglītojamiem, studentiem,

pensionāriem
1 grupa 5,00 0,001 5,00

3/6



2.3.2. latviešu valodā pieaugušajiem 1 grupa 7,00 0,001 7,00

2.3.3. krievu valodā izglītojamiem 1 grupa 5,00 0,001 5,00

2.3.4. svešvalodā (izņemot krievu valodā
izglītojamiem) visiem apmeklētājiem

1 grupa 10,00 0,001 10,00

3. Muzejpedagoģisko un kultūrizglītojošo programmu vadīšana
3.1. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
3.1.1. muzejpedagoģiskā programma

izglītojamiem (grupā ne vairāk kā
25 skolēni), nodarbības ilgums 45–
60 minūtes2

1 grupa 15,00 0,001 15,00

3.1.2. muzejpedagoģiskā programma
izglītojamiem (grupā ne vairāk kā
25 skolēni), izmantojot īpaši sagatavotus
izdales materiālus, nodarbības ilgums 45–
60 minūtes2

1 grupa 25,00 0,001 25,00

3.1.3. kultūrizglītojošā programma "Dzimšanas
diena muzejā" (grupā ne vairāk kā
20 bērnu), 3 stundas2

1 grupa 60,00 0,001 60,00

3.1.4. kultūrizglītojošā programma pieaugušajiem
(grupā ne vairāk kā 20 cilvēku), nodarbības
ilgums 60 minūtes2

1 grupa 30,00 0,001 30,00

3.1.5. kultūrizglītojošā programma pieaugušajiem
(grupā ne vairāk kā 20 cilvēku), ārpus
muzeja darba laika, nodarbības ilgums
60 minūtes2, 3

1 grupa 60,00 0,001 60,00

3.1.6. kultūrizglītojošā programma pieaugušajiem
(grupā ne vairāk kā 20 cilvēku), sagatavota
pēc īpaša pieprasījuma, nodarbības ilgums
60–90 minūtes2, 3

1 grupa 50,00 0,001 50,00

3.1.7. kultūrizglītojošā programma pieaugušajiem
(grupā ne vairāk kā 20 cilvēku), sagatavota
pēc īpaša pieprasījuma, ārpus muzeja
darba laika, nodarbības ilgums 60–90
minūtes2, 3

1 grupa 100,00 0,001 100,00

3.2. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiālē Farmācijas muzejā
3.2.1. muzejpedagoģiskā programma

izglītojamiem (grupā ne vairāk kā
20 skolēnu), nodarbības ilgums 45–60
minūtes2

1 grupa 15,00 0,001 15,00

3.2.2. muzejpedagoģiskā programma
izglītojamiem (grupā ne vairāk kā
20 skolēnu), izmantojot īpaši sagatavotus
izdales materiālus, nodarbības ilgums 45–
60 minūtes2

1 grupa 25,00 0,001 25,00

3.2.3. kultūrizglītojošā programma "Dzimšanas
diena muzejā" (grupā ne vairāk kā
20 bērnu), 3 stundas2

1 grupa 50,00 0,001 50,00

3.2.4. kultūrizglītojošā programma pieaugušajiem
(grupā ne vairāk kā 20 cilvēku), nodarbības
ilgums 60 minūtes2

1 grupa 30,00 0,001 30,00

3.2.5. kultūrizglītojošā programma pieaugušajiem
(grupā ne vairāk kā 20 cilvēku), ārpus
muzeja darba laika, nodarbības ilgums
60 minūtes2, 3

1 grupa 60,00 0,001 60,00

3.2.6. kultūrizglītojošā programma pieaugušajiem
(grupā ne vairāk kā 20 cilvēku), sagatavota
pēc īpaša pieprasījuma, nodarbības ilgums
60–90 minūtes2

1 grupa 50,00 0,001 50,00

3.2.7. kultūrizglītojošā programma pieaugušajiem
(grupā ne vairāk kā 20 cilvēku), sagatavota

1 grupa 100,00 0,001 100,00
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pēc īpaša pieprasījuma, ārpus muzeja
darba laika, nodarbības ilgums 60–90
minūtes2, 3

3.3. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiālē Profesora Aleksandra Bieziņa muzejā
3.3.1. muzejpedagoģiskā programma

izglītojamiem (grupā ne vairāk kā
20 skolēnu), nodarbības ilgums 45–60
minūtes2

1 grupa 15,00 0,001 15,00

3.3.2. kultūrizglītojošā programma pieaugušajiem
(grupā ne vairāk kā 20 cilvēku), nodarbības
ilgums 60 minūtes2

1 grupa 30,00 0,001 30,00

4. Muzeja krājuma izmantošana
4.1. Muzeja krājuma priekšmetu fotografēšana, filmēšana un skenēšana
4.1.1. krājuma priekšmetu fotografēšana un

filmēšana pastāvīgajās ekspozīcijās un
izstādēs kultūras un izglītības mērķiem un
muzeja reklāmai

1 vienība 0,00 0,001 0,00

4.1.2. krājuma priekšmetu fotografēšana un
filmēšana pastāvīgajās ekspozīcijās un
izstādēs komerciāliem mērķiem

1 vienība 5,00 0,005 5,00

4.1.3. krājuma priekšmetu fotografēšana un
filmēšana krājuma glabātuvēs
komerciāliem mērķiem

1 vienība 10,00 0,005 10,00

4.1.4. krājuma priekšmeta (izmērs nepārsniedz
A3 formātu) skenēšana (veic muzeja
speciālists)4

1 digitālais attēls 5,00 0,001 5,00

4.1.5. ekspozīciju izmantošana profesionālai
fotografēšanai un filmēšanai kultūras un
izglītības mērķiem un muzeja reklāmai

1 stunda 0,00 0,001 0,00

4.1.6. ekspozīciju izmantošana profesionālai
fotografēšanai un filmēšanai komerciāliem
mērķiem

1 stunda 30,00 0,005 30,00

4.2. Krājuma priekšmetu izmantošana publicēšanai
4.2.1. ar muzeja pamatdarbību un krājuma izpēti

saistītā publikācijā vai muzeja
popularizēšanas nolūkā

1 vienība 0,00 0,001 0,00

4.2.2. ar muzeja krājuma izpēti nesaistītos
mācību un zinātniskos izdevumos

1 vienība 10,00 0,001 10,00

4.2.3. ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem
komerciāliem mērķiem

1 vienība 20,00 0,005 20,00

4.2.4. unikālu un īpaši saudzējamu krājuma
priekšmetu publicēšana komerciāliem
mērķiem

1 vienība 100,00 0,005 100, 00

4.3. Muzeja krājuma priekšmetu izdošana (deponēšana)
4.3.1. krājuma priekšmetu deponēšana

akreditētiem muzejiem, zinātniskām
institūcijām, augstskolām un Veselības
ministrijas padotības iestādēm

1 vienība
1 dienu

0,00 0,001 0,00

4.3.2. krājuma priekšmetu deponēšana
neakreditētiem muzejiem un citām
institūcijām kultūras un izglītības mērķiem

1 vienība
1 dienu

5,00 0,001 5,00

4.3.3. krājuma priekšmetu deponēšana
komerciāliem un izklaides mērķiem

1 vienība
1 dienu

30,00 0,005 30,00

4.3.4. unikālu un īpaši saudzējamu krājuma
priekšmetu deponēšana komerciāliem un
izklaides mērķiem

1 vienība
1 dienu

150,00 0,005 150,00

4.4. Muzeja zinātniskās bibliotēkas materiālu kopēšana un skenēšana, ko veic muzeja speciālists uz
vietas muzejā

4.4.1. materiālu kserokopēšana 1 A4 formāta
lappuse

0,50 0,001 0,50

4.4.2. materiālu (izmērs nepārsniedz A4 formātu)
skenēšana4

1 digitālais attēls 0,50 0,001 0,50
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5. Muzeja telpu un teritorijas noma
5.1. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā
5.1.1. konferenču zāle (100 m2) muzeja darba

laikā
1 stunda 50,00 0,005 50,00

5.1.2. konferenču zāle (100 m2) ārpus muzeja
darba laika

1 stunda 70,00 0,005 70,00

5.1.3. konferenču zāle (100 m2) un izstāžu zāle
(67 m2) muzeja darba laikā

1 stunda 70,00 0,005 70,00

5.1.4. konferenču zāle (100 m2) un izstāžu zāle
(67 m2) ārpus muzeja darba laika

1 stunda 100,00 0,005 100,00

5.1.5. sanāksmju telpa (30 m2) 1 stunda 30,00 0,005 30,00

5.1.6. ekspozīciju zāle (100 m2) 1 stunda 100,00 0,005 100,00

5.1.7. telpu iekārtošana pēc nomnieka individuāla
pasūtījuma

1 iekārtošanas reize 20,00 0,005 20,00

5.2. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeja filiālē Farmācijas muzejā

1 stunda 50,00 0,005 50,00

5.3. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeja filiālē Profesora Aleksandra
Bieziņa muzejā

1 stunda 30,00 0,005 30,00

Piezīmes.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas
17. punkta "d" apakšpunktu.

2 Papildus maksai par nodarbības vadīšanu tiek iekasēta maksa par pastāvīgās ekspozīcijas apmeklējumu
atbilstoši cenrādim.

3 Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Muzeju likumu un Ministru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumiem
Nr. 956 "Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu", izvērtējot klienta iesniegumu. Muzejam ir tiesības atteikt
pakalpojuma sniegšanu, ja tas apdraud priekšmeta saglabāšanu vai neatbilst muzeja darbības mērķiem un
uzdevumiem.

4 Skenēšanu veic muzeja speciālists uz vietas muzejā. Muzeja speciālists neveic attēla digitālo apstrādi.

5 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu.

Veselības ministre Anda Čakša

6/6

/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums
/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums#p52
/ta/id/124955-muzeju-likums
/ta/id/148769-noteikumi-par-nacionalo-muzeju-krajumu
/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums
/ta/id/253451-pievienotas-vertibas-nodokla-likums#p59

