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Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 

MAKSAS PAKALPOJUMI 
1. Maksas pakalpojumi 

Nr. 

p. k. 
Pakalpojums Mērvienība 

Cena EUR 

bez PVN  

Cena EUR 

ar PVN  

1.  
Ieejas maksa Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas 

tornī 
   

1.1. Pieaugušajam 1 personai 2,07 2,50 

1.2. Skolēnam, studentam, pensionāram* 1 personai 0,83 1,00 

1.3. 
Ģimenes biļete (2 pieaugušie un 1 vai vairāk bērni 

līdz 18 gadu vecumam)* 

min. 3 

personas 
4,13 5,00 

2. 

Ieejas maksa Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas 

torņa Izstāžu zāles un skatu laukuma 

apmeklējumam  

   

2.1. Pieaugušajam 1 personai 0,83 1,00 

2.2. Skolēnam, studentam, pensionāram* 1 personai 0,41 0,50 

3. 
Gida pakalpojumi Jelgavas Sv. Trīsvienības 

baznīcas tornī ** 
   

3.1. latviešu valodā 1 stunda 9,09 11,00 

3.2. svešvalodā (krievu, angļu, vācu)  1 stunda 12,40 15,00 

3.3. 

Vēstures ekspozīciju, izstāžu zāles un skatu 

laukuma apmeklējums p/i „Jelgavas reģionālais 

tūrisma centrs” speciālista pavadībā 

1 stunda 6,61 8,00 

4. 
Telpu noma Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas 

tornī 
   

4.1. Konferenču zāle 1 stunda 9,92 12,00 

4.2. Skatu laukums 30 min. 20,66 25,00 

4.3. Izstāžu zāle  1 nedēļa 16,53 20,00 

4.4. 
Papildaprīkojuma izmantošana (dators, video 

projektors ar ekrānu, elektriskās klavieres u.c.) 
1 stunda 5,79 7,01 

4.5. Inventāra izmantošana (galdi, krēsli, u.c.) pasākums 5,79 7,01 

5. 
P/i „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 

organizētās radošās nodarbības 
   

5.1. 
Jaunlaulātajiem (2 personām)  nodarbība 24,79 30,00 

Jaunlaulātā pāra viesiem 1 personai 4,13 5,00 

6. 

Maksa p/i „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 

organizētajos pasākumos (radošajās 

nodarbībās, tematiskajos vakaros, semināros, 

u.c. pasākumos) 

1 personai 

Minimālā 

maksa 

0,83 

Min. 

1,00 

7. 

P/i „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 

organizētā Jelgavas pilsētas un apkārtnes 

apskate gida pavadībā, latviešu valodā*** 

1 stunda  20,66 25,00 

Katra nākamā 

stunda  
14,88 18,00 

8. 

P/i „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 

organizētā Jelgavas pilsētas un apkārtnes 

apskate gida pavadībā, svešvalodā (krievu, 

angļu, vācu)*** 

1 stunda 24,79 30,00 

Katra nākamā 

stunda  
19,01 23,00 

9. Kopēšana ( melnbalta) 
Viena A4 

lapas pues 
0,08 0,10 
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10. Datorizdruka (melnbalta) 
Viena A4 

lapas puse 
0.08 0,10 

11. 

Vienotā ieejas karte Jelgavas pilsētas 

pašvaldības kultūrvēsturiskajos objektos**** 

(Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis, Ģ. 

Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Ā. 

Alunāna memoriālais muzejs) 

1 personai 4,65 5,00 

 

*      uzrādot apliecību; 

**   ieejas biļešu maksa nav iekļauta; 

*** transporta izmaksas nav iekļautas; 

**** Vienotās ieejas kartes maksu veido ieejas maksa Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī – 1,65 

euro, ieejas maksa Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā – 2,40 euro un ieejas maksa Ā. 

Alunāna memoriālais muzejā – 0,60 euro. 

 

    

2. No ieejas maksas Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī ir atbrīvoti:  

2.1. pirmsskolas vecuma bērni;  

2.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni(uzrādot apliecību) – otrdienās;  

2.3. personas ar I invaliditātes grupu un persona ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam (uzrādot 

apliecību) ar pavadošo personu; 

2.4. personas ar II un III invaliditātes grupu (uzrādot apliecību); 

2.5. viens skolotājs/audzinātājs (uz 10 skolēnu vai pirmsskolas vecuma bērnu grupu); 

2.6. grupas vadītājs (ja grupā ir 10 un vairāk personas); 

2.7. akreditētie masu mediju pārstāvji (uzrādot preses karti); 

2.8. Jelgavas mākslinieku biedrības mākslinieki (uzrādot biedrības apliecību); 

2.9. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegācijas; 

2.10. Tūristu gidi, uzrādot JRTC izsniegto apliecību "Jelgavas pilsētas gids"; 

2.11. Latvijas muzeju darbinieki, uzrādot muzeja darbinieka apliecību vai ICOM (starptautiskā 

muzeju padome) karti. 

3. Ieejas maksas atlaide Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī – 15 %, ja grupā ir 20 vai vairāk 

personas. 

4. Telpu noma Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī Jelgavas pilsētas pašvaldībām iestādēm 

bez maksas. 

5. Ieeja Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa Izstāžu zālē mākslinieku izstāžu atklāšanas 

pasākumos bez maksas.  

6. Ieeja Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī starptautiskās akcijas "Muzeju nakts" ietvaros bez 

maksas. 

 


