Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienības “Lūznavas
pagasta pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.

Mērvienība

Pakalpojuma veids

Cena
EUR
(bez PVN)
4,48

1.

Lūznavas pagasta pārvaldes zāles noma*

2.

Lūznavas pagasta pārvaldes ceremoniālās ēkas izmantošana* 1 diennakts

5,12

3.

Lūznavas pagasta pārvaldes angāra telpu izmantošana**

0,12

1h

1 m2

* Apstiprināti 2019. gada 2. maijā Rēzeknes novada domes sēdē. Sēdes protokols Nr. 10, 37.§ Par
pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas pagastu apvienība”
struktūrvienībā “Lūznavas muižas komplekss”
** Apstiprināti 2020. gada 2. aprīlī Rēzeknes novada domes sēdē. Sēdes protokols Nr. 10, 15.§ Par
pakalpojuma maksas apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības struktūrvienībā “Lūznavas pagasta
pārvalde”
Nr.
p.k.

Pakalpojuma
veids

Mērvienība

Cena
EUR
(bez
PVN)

Muižas un parka apmeklējums

1.
1.1.

Apmeklētāju kategorija/rādītājs

Muižas,
muižas
ekspozīciju un
izstāžu,
kapelas
apmeklējums

Pieaugušie
-Skolēni (vecumā no 7 g. līdz 18 g.)
-Studenti
-Pensionāri
Ģimenēm:
(2 pieaugušie un max. 3 bērni
vecumā no 7 g. līdz 14 g.)
-Pirmsskolas vecuma bērniem līdz 7
gadu vecumam
- Grupas pavadoņiem – max.2 (ja
grupā ir vismaz 20 cilvēki)
-personām ar invaliditāti, 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)
- plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas
atspoguļo muižas norises;
- draudzes locekļiem dievkalpojumu

dienā
- atvērto durvju diena – Rēzeknes
novada iedzīvotājiem (katra
mēneša pirmā svētdiena)
1

1 biļete
1 biļete

2.00
1.50

Ģimenes
biļete

4.00

Bezmaksas

Piezīmes

Donoru privilēģiju kartes
īpašniekam (un vienam pavadonim)
1.2.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

4.
4.1.

5.
5.1.

Lūznavas
muižas parka
apmeklējums

1 biļete

50%
atlaide
Bezmaksas

Grupu ekskursijas gida – stāstnieka pavadībā (1-1,5 st. garumā, grupā ne vairāk kā 40 pers.)
Ekskursija
Cilvēku grupa līdz 10 cilvēkiem,
Euro/grupai
13,22
cilvēku grupai
gida pakalpojumi latviešu un/vai
muižas ēkā un
latgaliešu valodā
“mazais loks” pa
muižas parku
Cilvēku grupa līdz 10 cilvēkiem,
Euro/grupai
20,66
gida pakalpojumi angļu, krievu un
vācu valodā
Katrs nākošais apmeklētājs:
- Pieaugušie
1 biļete
1,65
-Skolēni (vecumā no 7 g. līdz 18
1 biļete
1,24
g.), studenti, pensionāri
Izdales materiāls
Izziņas un
Grupās vai individuāli.
1 komplekts
1,24
komandu
saliedēšanās
spēle „Muižas
sikspārņa Mūža
misija”
Izglītojošā programma – stāstnieka pavadībā (45 min. – 1 st. garumā, grupā ne vairāk kā 40
pers.)
Izglītojošā
Cilvēku grupa līdz 10 cilvēkiem
Euro/grupai
16,53
programma
latviešu un/vai latgaliešu valodā
„Iepazīsti
Cilvēku grupa līdz 10 cilvēkiem
Euro/grupai
24,79
Lūznavas
krievu, angļu valodā
muižas
Katrs nākošais apmeklētājs:
vēsturiskā parka - Pieaugušie
1 biļete
1,65
dabas ainavu
-Skolēni (vecumā no 7 g. līdz 18
1 biļete
1,24
daudzveidību”
g.), studenti, pensionāri
Kadriļu un danču meistarklase (līdz 40 min.)
Skolēnu un
Cilvēku grupa līdz 10 cilvēkiem
Euro/grupai
50,00
pieaugušo
grupām
Katrs nākamais dalībnieks
Euro/persona
3,00
iepazīšanās ar
19.gs. beigu un
20.gs. sākumā
dejotajām dejām
un kadriļām
“dzīvās”
mūzikas
pavadījumā
Kadriļas un danči pasākumā (40 – 60 minūtes)
Privātiem un
Pasākuma dalībnieku iesaiste
Euro/grupai 130,00
korporatīviem
(pēc vēlmes)
pasākumiem
2

6.
6.1.

19.gs. beigu un
20.gs. sākumā
deju
priekšnesums
“dzīvās”
mūzikas
pavadījumā
Telpu īre semināriem, konferencēm, svinīgām norisēm
Sarkanā zāle
Minimālais laiks 2 stundas
Euro
57,85
(64 kv.m.)
Katra nākamā stunda
Euro
20,66

Ieejas maksa

6.2.

Konferenču,
semināru telpas
(līdz 50 kv.m.)
(iekļaujot
aprīkojumu)
Ieejas maksa

6.2.1.

Konferenču,
semināru telpas
(līdz 50 kv.m.)
(iekļaujot
aprīkojumu)
Ieejas maksa

6.2.2.

6.3.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Pieaugušie
Skolēni (vecumā no 7 g.
līdz 18 g.), studenti,
pensionāri
Semināra norise līdz 2 h

Euro/persona
Euro/persona

1,65
1,24

Euro/h

16,53

Pieaugušie
Skolēni (vecumā no 7 g.
līdz 18 g.), studenti,
pensionāri
Semināra norise 3 un
vairāk stundas

Euro/persona
Euro/persona

1,65
1,24

Euro/h

12,40

Pieaugušie
Skolēni (vecumā no 7 g.
līdz 18 g.), studenti,
pensionāri

Euro/persona
Euro/persona

1,65
1,24

Apskaņošanas
iekārtas (pults,
pastiprinātāji,
mikrofoni) noma
Rēzeknes novada
pašvaldība, tās
iestādes

Cenā ietilpst telpas
aprīkojums – galdi
krēsli, ekrāns,
projektors

Cenā ietilpst telpas
aprīkojums – galdi
krēsli, ekrāns,
projektors

Cenā ietilpst telpas
aprīkojums – galdi
krēsli, ekrāns,
projektors

12,40

Bezmaksas

Citi pakalpojumi
Fotosesija (ar individuālo fotogrāfu)
Lavazza kafija Lūznavas Mūzā
KUUP kafija Lūznavas Mūzā:
Latte/Cappuccino
Melna kafija ar pienu un ar/bez cukura
Melna kafija ar/bez cukura

Euro/h
1 tase
1 tase

12,40
1,24
2,07
1,82
1,65
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Darba semināru,
konferenču,
pieņemšanu
rīkošanai

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Tēja Lūznavas Mūzā
Suvenīrkonfekte „Gotiņa” Lūznavas mūzā
Muižas inventārs ārpus muižas telpām (galds,
krēsls)
Dzeramais ūdens (negāzēts)
Degustācija parkā – uz ugunskura vārītā
„Melnā dīķa zivju zupa” vai „Saldā ķīseļzupa”
vai „Sautējums” muižkungu Kerbedzu gaumē
Cilvēku grupai līdz 15 cilvēkiem

7.9.
7.10.

Katrs nākošais cilvēks
Dārza grila ar aprīkojumu noma (neietilpst
ogles un cits kurināmais materiāls)
MARIJAS rezidence
Papildus guļvietas
Brokastis (papildus persona)

1 tase
1 gabals
1 gabals

0,83
0,08
1,24

0,5 l

0,58

grupas biļete

33,06

1 porcija

2,48
8,26

Euro/
diennakts

119,83

Euro/persona
Euro/persona

28,93
8,26

7.11.

SOFIJAS rezidence

Euro/
diennakts

95,04

7.12.

FELICIJAS rezidence

Euro/
diennakts

95,04

7.13.

JUMTA istaba

Euro/
diennakts

74,38

4

Divvietīga gulta,
izvelkama tahta (2
personām), WC,
duša, TV, bezmaksas
Wi-Fi, balkons. Cenā
iekļautas
kontinentālās
brokastis 2 personām
un pašapkalpošanās
virtuves un
ēdamzāles
izmantošana 1.stāvā.
2 vienvietīgas gultas,
WC, duša, TV,
bezmaksas Wi-Fi.
Cenā iekļautas
kontinentālās
brokastis 2 personām
un pašapkalpošanās
virtuves un
ēdamzāles
izmantošana 1.stāvā.
2 vienvietīgas gultas,
WC, duša, TV,
bezmaksas Wi-Fi.
Cenā iekļautas
kontinentālās
brokastis 2 personām
un pašapkalpošanās
virtuves un
ēdamzāles
izmantošana 1.stāvā.
2 vienvietīgas gultas,
WC, duša, bezmaksas
Wi-Fi. Cenā
iekļautas
kontinentālās
brokastis 2 personām
un pašapkalpošanās
virtuves un
ēdamzāles
izmantošana 1.stāvā.

7.16.

Ir atļauti mazie mājdzīvnieki līdz 5 kg ar savu
gultiņu
Kāzu pieturvieta Lūznavas muižas kompleksa
teritorijā
Lūznavas muižas otrās ēkas noma (līdz 4h)

7.17.
7.18.
7.19.

Ieejas maksa:
Pieaugušie
Skolēni (vecumā no 7 g. līdz 18 g.), studenti,
pensionāri
Lūznavas muižas otrās ēkas noma
Lūznavas muižas otrās ēkas noma
Lūznavas muižas otrās ēkas noma

8.
8.1.

Suvenīri
Maksa par

suvenīru tirdzniecību

8.2.

Maksa par
gādātāja

keramikas tirdzniecību ar piecenu virs 5,00 vienam gab.

gabals

1,65

8.3

Maksa par
gādātāja

keramikas tirdzniecību ar piecenu līdz 5,00 vienam gab.

gabals

0,41

7.14.
7.15.

20,66
Euro/ no
personas
Euro/h

0,83
20,66

Euro/persona
Euro/persona

1,65
1,24

Euro/līdz 8 h
Euro/līdz 12 h
Euro/
diennakts

206,61
289,26
578,51

1 gabals

0,83

PVN likme
piemērojama pēc
attiecīgā laika
periodā noteiktās
PVN likmes valstī
50% atlaide suvenīru
piegādātājiem, ja
suvenīra
viena gabala
piegādātāja
cena līdz 5 EUR
PVN likme
piemērojama pēc
attiecīgā laika
periodā noteiktās
PVN likmes valstī
PVN likme
piemērojama pēc
attiecīgā laika
periodā noteiktās
PVN likmes valstī

* Apstiprināti 2020. gada 1. oktobrī Rēzeknes novada domes sēdē. Sēdes protokols Nr. 25, 5.§ Par
pakalpojumu maksu apstiprināšanu Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Maltas
pagastu apvienība” struktūrvienībā “Lūznavas muižas komplekss”
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