
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs: 

Ieejas maksa: 

€ 2.50 – pieaugušajiem 

€ 1.00 – skolēniem, studentiem, pensionāriem 

€ 5.00 – ģimenes biļete (ģimene: 1-2 pieaugušie ar 1 un vairāk bērniem līdz 18 gadiem) 

€ 3.50 – Ģimenes dienā 

 

*Bezmaksas muzeja un izstāžu apmeklējums pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu 

audzēkņiem, 1. grupas invalīdiem ar pavadošo personu, 2. grupas invalīdiem, Saules skolas 

audzēkņiem, mākslinieku savienības biedriem, ekskursijas grupas vadītājiem, Latvijas muzeju 

darbiniekiem, NEMO un ICOM biedriem (uzrādot apliecību).  

 

Gida pakalpojumi ekskursijai muzejā latviešu vai krievu valodā: 

Grupai līdz 10 cilvēkiem - € 10.00 (no grupas) + ieejas maksa 

Grupai no 11 līdz 30 cilvēkiem - € 0.50 (1 cilvēkam) + ieejas maksa 

 

Gida pakalpojumi ekskursijai muzejā angļu valodā: 

Grupai līdz 10 cilvēkiem - € 15.00 (no grupas) + ieejas maksa  

Grupai no 11 līdz 30 cilvēkiem - € 1.00 (1 cilvēkam) + ieejas maksa 

 

Audiogida izmantošana (latviešu, krievu, angļu valodās): 

€ 1.00 (1 cilvēkam) 

 

Tematiskas ekskursijas ārpus muzeja (Daugavpils cietoksnis, Daugavpils vēsturiskais 

centrs, Baznīcu kalns):  

€ 14.00 (grupai) 

 

Interaktīvā nodarbība muzejā: 

€ 1.50 (1 cilvēkam) – ar materiālu izmantošanu 

€ 1.00 (1 cilvēkam) – bez materiālu izmantošanas  

 

Lekcija:  

€ 10.00 (grupai līdz 30 cilv.) - muzejā 

€ 15.00 (grupai līdz 30 cilv.) – ārpus muzeja 

  

Programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem muzejā:  

€ 3.00 (1 cilvēkam) 

 

Jaunlaulāto fotografēšanās muzejā  
€10.00 par pasākumu 

 

Muzeja pagalma izmantošana laulības noslēgšanai svinīgos apstākļos:  

€ 71.50 par pasākumu 

 

Ceļojošās izstādes eksponēšana ārpus muzeja 

€ 14.60 par pasākumu 

* Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādēm – bezmaksas  

 

 

 



Daugavpils Māla mākslas centrs: 

Ieejas maksa: 

€ 1.00 – pieaugušajiem 

€ 0.50 – skolēniem, studentiem, pensionāriem 

 

*Bezmaksas centra un izstāžu apmeklējums pirmskolas vecuma bērniem, bērnu namu 

audzēkņiem, 1. grupas invalīdiem ar pavadošo personu, 2. grupas invalīdiem, Saules skolas 

audzēkņiem, mākslinieku savienības biedriem, ekskursijas grupas vadītājiem, Latvijas muzeju 

darbiniekiem, NEMO un ICOM biedriem (uzrādot apliecību).  

 

Ieejas maksa keramikas darbnīcas apskatei ar podnieka amata demonstrējumu: 

€ 3.00 – pieaugušajiem 

€ 1.50 – skolēniem, studentiem, pensionāriem 

 

Keramikas nodarbības (2 stundas x 4 reizes mēnesī): 
€ 32.00 – pieaugušajiem  

€ 16.00 – skolēniem 

 

Kopīga keramikas trauka veidošana - atraktīva programma jaunajam pārim un kāzu 

viesiem Daugavpils Māla mākslas centrā: 
€ 35.00 par pasākumu 

 

 

 

 

 


