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             Par Dubnas pagasta pārvaldes  maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 
                                            

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 14.punktu, 21.punktu, Daugavpils novada dome atklāti balsojot ar         
16 balsīm par (A.Annišineca,  J.Belkovskis, A.Cimoška, J.Jalinska, V. Kalāns, 
A.Kucins, E.Kucins, J.Kursīte, J.Livčāns, I.Ondzule, A.Rasčevskis, A.Redkova, 
A.Sibircevs, V.Smarguns, M.Vēveris, L.Voitkeviča), pret – nav, atturas– nav, nolemj: 
 

1.   Apstiprināt Dubnas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumus: 
 

1.1. *vieglās pasažieru automašīnas Volkswagen Transporter pakalpojums par 
vienu km – Ls 0.38 (nulle lati 38 santīmi); 
 

1.2. *par vieglās pasažieru automašīnas Volkswagen Transporter stāvēšanu 
(gaidīšanas režīms) – Ls/st. 1.79 (viens lats 79 santīmi); 
 

1.3.  traktortehnikas  pakalpojuma tarifu par vienu stundu: 
 

 

            1.3.1. traktora Belarus 82.1 pakalpojumi ar kanalizācijas atsūknēšanas mucu -   
                      Ls 9.02 (deviņi lati 02 santīmi), 

 1.3.2. traktora Belarus 82.1 pakalpojumi ar piekabi 2PTS-4 – Ls 9.12 (deviņi 
                      lati 12 santīmi), 

 1.3.3. traktora Belarus 82.1 pakalpojumi, sniega tīrīšana – Ls 9.79 (deviņi lati 
                      79 santīmi), 

 1.3.4. traktora K-701 pakalpojumi, sniega tīrīšana– Ls 23.43 (divdesmit trīs 
                      lati 43 santīmi), 

1.3.5. traktora K-701 pakalpojumi – Ls 21.73 (divdesmit viens lats 73 
santīmi), 

 
  1.4.   printera, kopētāja, skenera  izmantošana: 
 
 



1.4.1. formāts A4 no vienas puses 1 lapa (melnbaltās) - Ls 0.05, 
1.4.2. formāts A3 no vienas puses 1 lapa (melnbaltās) - Ls 0.10, 
1.4.3. formāts A4 (teksts)no vienas puses 1 lapa (krāsainās) - Ls 0.10, 
1.4.4. formāts A4 (attēls) no vienas puses 1 lapa (krāsainās) - Ls 0.25, 
 
 1.5. faksa lietošana  (1 lpp.) – Ls 0.05. 

 
2. Maksas pakalpojumu cenā nav iekļauts  pievienotās vērtības nodoklis. 
 
3. Pakalpojumu apmaksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras 

saņem attiecīgos pakalpojumus. 
 

4. Maksa par saņemamo pakalpojumu pēc vienošanās iemaksājama pirms 
tā izmantošanas pagasta pārvaldes norādītajā bankas kontā vai pārvaldes kasē. 
 

5. Pagasta pārvaldes galvenajai grāmatvedei kontrolēt maksas iekasēšanas 
kārtību. 
 

6. Ieņēmumi no maksas par pakalpojumiem  izlietojami pārvaldes 
saimniecisko izdevumu segšanai. 
 

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Dubnas pagasta padomes lēmumus : 
 

7.1. 2007. gada 17.decembra lēmumu Nr. 415 „Par maksas pakalpojumu 
tarifu apstiprināšanu”; 

 
7.2. 2008. gada 28.aprīļa lēmumu Nr. 83 „Par Dubnas pagasta bibliotēkas 

maksas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”. 
 
8. Lēmums stājās spēkā ar 2010.gada 1.decembri. 

 
 

1.1 un 1.2.* punktā  minētais pakalpojums bēru gadījumā ir bez maksas, ja mirušais 
bijis Dubnas pagasta iedzīvotājs un kapi atrodas Dubnas pagasta teritorijā. 

 
 
 
 
Daugavpils novada 
domes priekšsēdētāja                                     J. Jalinska 
 
 


