ATBALSTS PILSĒTAS IZGLĪTOJAMAJIEM KULTŪRAS PASĀKUMU
APMEKLĒSANAI

DAUGAVPILS MARKA ROTKO MĀKSLAS CENTRS
Ieejas biļete skolēniem, studentiem – 4.00 Eur (50% lētāk nekā pieaugušajiem)
Ģimenes ieejas biļete (divi pieaugušie, divi bērni vecumā no 6-16 gadiem) un daudzbērnu
ģimenēm – 14.00Eur
Bez maksas
Pirmsskolas vecuma bērniem.
Bērnu namu audzēkņiem.
Latvijas mākslas skolu un profesionālās vidējās mākslas izglītības iestāžu audzēkņiem.
Latvijas Mākslas akadēmijas pilna laika studentiem.
DU Mākslas un dizaina katedras pilna laika studentiem.
1. un 2. grupas invalīdiem, un 1. grupas invalīdu vai bērnu invalīdu pavadošajām personām.
Speciālais piedāvājums bērnu un skolēnu grupām (6-13 gadi) – 1.50Eur/pers.
Speciālais piedāvājums skolēnu un jauniešu grupām (13-17 gadi) – 2.50Eur/pers.
Radošās darbnīcas piedāvājums skolēnu un jauniešu grupām (13-17)gadi – 2.50Eur/pers.
Ieejas biļetes un ekskursijas skolēnu grupām

1,5 stundas

Ieejas biļete no 10
līdz 25 personu
grupām (EUR)
Skolēniem (EUR)
3.50

2 stundas

4.00

3 stundas

5.00

45 min

2.50

1 stunda 15
min

3.00

2 stundas 15
min

4.00

1 stunda

2.00

Ekskursijas
laiks
Visas mākslas centra ekspozīcijas ar gidu
latviešu, krievu vai angļu valodā
Visas mākslas centra ekspozīcijas ar gidu
latviešu, krievu vai angļu valodā (1,5 stundas) +
ekskursija pa cietoksni (30 min)
Visas mākslas centra ekspozīcijas ar gidu
latviešu, krievu vai angļu valodā (1,5 stundas) +
ekskursija pa cietoksni (1,5 stundas)
Ekskursija A sektorā (Rotko sektorā) ar gidu
latviešu, krievu vai angļu valodā
Ekskursija A sektorā (Rotko sektorā) ar gidu
latviešu, krievu vai angļu valodā (45 min) +
ekskursija pa cietoksni (30 min)
Ekskursija A sektorā (Rotko sektorā) ar gidu
latviešu, krievu vai angļu valodā (45 min) +
ekskursija pa cietoksni (1,5 stundas)
Ekskursija B,C vai D sektorā ar gidu latviešu,
krievu vai angļu valodā (30 min) + ekskursija pa
cietoksni (30 min)

Ekskursija B,C vai D sektorā ar gidu latviešu,
2 stundas
3.00
krievu vai angļu valodā (30 min) + ekskursija pa
cietoksni (1,5 stundas)
Ekskursija pa Daugavpils cietoksni ar gidu
1.5 stundas
1.50
latviešu vai krievu valodā
Ekskursija pa Daugavpils cietoksni ar gidu angļu 1.5 stundas
2.50
valodā
Ekskursija pa Daugavpils cietoksni ar gidu vācu
1.5 stundas
3.00
valodā
Ekskursija mākslas centrā izstāžu nomaiņas laikā 1 stunda
2.50
(mainās 2 sektori) ar gidu latviešu, krievu vai
angļu valodā
Ekskursija mākslas centrā izstāžu nomaiņas laikā 1 stunda 15
3.00
(mainās 1 sektors) ar gidu latviešu, krievu vai
min
angļu valodā
* Ekskursijas iepriekš jāpiesaka pa t. (+ 371)65430279, (+371)65430273 vai
(+37120364226), vai rakstot uz e-pastu (zanna.muravska@daugavpils.lv).
Bērnu un jauniešu programmas

Ekskursija ar gidu (B,C vai D sektorā) + darbnīca bērnu
izglītības telpā
Ekskursija ar gidu ekspozīcijā „Marks Rotko. Dzīve un
māksla” (A sektors) + grafikas darbnīca vai ekskursija
ar gidu pa Daugavpils cietoksni
Grafikas darbnīca ar mākslinieku

Vecums

Laiks

Dalības
maksa no
skolēna
(EUR)

6 - 13
gadi

1 stunda

1,50

13 - 17
gadi

1,5 stundas

2,50

13 - 17
gadi

1 stunda

2,50

Piedāvājums vēstures, mākslas un kultūras vēstures
skolotājiem izmantot mācību stundām Rotko centra
1,50
izstāžu zāles, videozāli un bibliotēku.
* Grupas vadītājam/skolotājam ieeja bez maksas.
* Ekskursijas iepriekš jāpiesaka pa t. (+ 371) 65430279, (+371) 65430273 vai rakstot uz
e-pastu (baiba.priedite@daugavpils.lv).
Bērnu un jauniešu programmu apraksti - http://rotkocentrs.lv/rmc/jauniesiem
Akcijas
 Katra mēneša pirmajā svētdienā ieejas biļetes par akcijas cenām: A sektors- 3.00
EUR; B, C, D sektori (kopā)- 1.50 EUR;
Vairāk par ieejas biļetēm un ekskursiju piedāvājumiem var uzzināt Rotko centra mājaslapā:
http://rotkocentrs.lv/rmc/apmekletajiem/biletes
http://rotkocentrs.lv/rmc/jauniesiem.

VIENĪBAS NAMS
Pasākumos, kuriem ir ieejas biļetes, skolēniem, studentiem, pensionāriem atlaides ir zemākas
par 60-70 % no pamatcenas. Tieši bērniem organizētie tematiskie pasākumi galvenokārt ir bez
maksas.
DAUGAVPILS NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJA PIEDĀVĀJUMS
BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Ieeja pasākumos (izstāžu atklāšanas, atceres dienas u.c. muzeja sarīkojumi) – bez maksas;
Ieejas maksa izstāžu zālēs:
- Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja vēstures un mākslas ekspozīcijās – bez maksas;
- Zinību dienā (1.septembrī) pirmklasniekiem ieeja muzeja ekspozīcijās – bez maksas;
- Bērnu namu audzēkņiem ieeja vēstures un mākslas ekspozīcijās – bez maksas;
- Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola” audzēkņiem ieeja vēstures un mākslas
ekspozīcijās – bez maksas;
- Vēstures ekspozīcijas apskate skolēniem un studentiem – 0.36 EUR (59% atlaide no
“pieaugušo” biļetes 1.14 EUR);
- Mākslas izstāžu apskate skolēniem un studentiem – 0.36 EUR (59% atlaide no
“pieaugušo” biļetes 1.14 EUR);
- Ieejas maksa muzejā “Ģimenes dienā” (mēneša pēdējā svētdienā) – 1,42 EUR visai
ģimenei neatkarīgi no cilvēku skaita.

-

DAUGAVPILS MĀLA MĀKSLAS CENTRA PIEDĀVĀJUMS BĒRNIEM UN
JAUNIEŠIEM:
Ieejas maksa par darbnīcas un izstāžu apskati – 0.36 EUR (50% atlaide no
“pieaugušo” biļetes 0,71 EUR);
Ieejas maksa par darbnīcas apskati ar podnieka amata demonstrējumu – 1.07 EUR
(50% atlaide no “pieaugušo” biļetes 2.13 EUR);
Keramikas nodarbības (2 stundas x 4 reizes mēnesī) – 14.00 EUR (50% atlaide no
“pieaugušo” abonementa 28.00 EUR).

DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS
Starptautiskajā bērnu un jauniešu cirka mākslas festivālā "PARAD ALLE" skolēniem ir
pazemināta ieejas maksa – 2,00 EUR (pieaugušajiem - 5,00 eiro).
DAUGAVPILS TEĀTRIS
Biļete uz bērnu izrādi maksā tikai 3 EUR, kas ir par 67% lētāka nekā biļetes cena uz izrādi
pieaugušajiem (ņemta izrāžu vidējā cena).
Lai arī viena biļete uz bērnu izrādi maksā 3 EUR, ģimenēm tiek piedāvāti 3 veidu komplekti,
veidojot vēl draudzīgāku cenu -





„Ģimenes komplekts - 1” cena 6,5 EUR (1 pieaugušais + 2 bērni);
„Ģimenes komplekts - 2” cena 7 EUR (2 pieaugušie + 1 bērns);
„Ģimenes komplekts - 3” cena 9 EUR (2 pieaugušie + 2 bērni).

Skolēnu grupām, sākot ar 10 cilvēkiem, tiek piemērota 10% atlaide biļešu iegādei.
Pavadošajam pedagogam ieeja ir bez maksas.
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem biļete uz bērnu izrādēm bez maksas, pavadonim - 70
centi, savukārt uz pieaugušo izrādēm biļete ar 50% atlaidi, pavadonim - 50% atlaide. Tas
attiecas arī uz skolas vecuma bērniem ar kustību traucējumiem.
POĻU KULTŪRAS CENTRS
Kultūras pasākumiem ieejas biļetes bērniem, studentiem un pensionāriem ir 0.28 EUR, kas ir
par 40% mazāk nekā pieaugušajiem (pieaugušajiem – 0,70 EUR).

