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Par maksas pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs 
__________________________________________________________________________ 
 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
14. punkta g)apakšpunktu, Daugavpils novada dome, balsojot ar 15 balsīm par (Daina 
Amosova, Jānis Belkovskis, Andrejs Bruns, Valērijs Hrapāns, Roberts Jonāns, Viktors 
Kalāns, Arvīds Kucins, Edgars Kucins, Jānis Kudiņš, Janīna Kursīte, Anita Miltiņa, 
Vjačeslavs Moskaļenko, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs Sibircevs, Aleksandrs 
Studeņņikovs), pret – nav, atturas –  nav, nolemj: 

  
1. Apstiprināt maksu par  Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs sniegtajiem 

pakalpojumiem šādos apmēros: 
 

1. Kserokopijas izgatavošana:   
 - formāts A4 no vienas puses 1 lapa 0,07 euro 
 - formāts A3 no vienas puses 1 lapa 0,14 euro 
2. Datora izmantošana ārpusstundu laikā  1 stunda 0,45 euro 
3. Aktu zāles izmantošana (semināri, sanāksmes, 

prezentācijas u.c.) ar tehnisko līdzekļu 
izmantošanu 

1 stunda 15,00 euro 

4. Sporta zāles izmantošana:   
 - sacensību organizēšanai (izņemot Daugavpils 

novada pašvaldības un tās iestāžu sacensības) 
Zemgales, Špoģu, Sventes vidusskolā, Nīcgales, 
Silenes un Lāču pamatskolā 

1 stunda 
 
 

18,00 euro  
 

 - sacensību organizēšanai pārējās novada 
pašvaldības izglītības iestādēs 

1 stunda 7,50 euro 

 Sporta nodarbībām:   

 - individuālās  1 stunda 0,50 euro 

 - grupa 5-9 cilvēki 1 stunda 7,00 euro 

  - grupa 10 un vairāk cilvēku 1 stunda 10,00 euro 



5. Sporta trenažieru izmantošana  1 stunda   0,70 euro 
6. Ēdamzāles izmantošana pasākumu rīkošanai:   
 - līdz 20 cilvēkiem 1 pasākums 30,00 euro 
 - no 21 līdz 50 cilvēkiem  1 pasākums 45,00 euro  
 - vairāk par 50 cilvēkiem 1 pasākums 60,00 euro  
7. Telpu izmantošana interešu pulciņu darba 

organizēšanai ( izņemot pulciņus, kuros piedalās 
iestādes bērni) 

Par vienu 
nodarbību (0,5h) 

0,70 euro  

8. Iestādes telpu izīrēšana nometnēm par gultas 
vietu bez veļas  

Diennaktī no 
personas 

2,85 euro 

9. Iestādes telpu izīrēšana nometnēm par gultas 
vietu ar veļu  

Diennaktī no 
personas 

4,30 euro 

10. Izglītības iestādes sporta bāzes izmantošana 
nometnes dalībniekiem 

Diennaktī no 
personas 

2,85 euro 

11. Ēdināšanas organizēšanas izdevumi Dienā uz 
personu 

no 5,70 euro 

 
2. Noteikt, ka izglītības iestādes darbinieki un skolēni no maksas par izglītības iestādes 

pakalpojumiem tiek atbrīvoti. 
 

3. Lēmuma 1.punkta 8., 9., 10., 11. apakšpunkts neattiecas uz Daugavpils novada 
pašvaldības iestāžu organizētajām nometnēm. 

 

4. Atbrīvot novada sportistus no maksas par izglītības iestāžu sporta bāzes izmantošanu, ja 
ir pamatots sporta skolotāja, sporta skolas trenera iesniegums un sportista nodarbību 
individuālais darba plāns. 

 

5. Maksājumus izglītības iestādē iekasē pilnvarota persona, izsniedzot Valsts ieņēmumu 
dienestā reģistrēto maksājumu kvīti. Izglītības iestādes pilnvarota persona iekasēto 
naudu nodot attiecīgās pagasta pārvaldes grāmatvedības kasē līdz katra mēneša 
30.datumam. Gūtie ienākumi izmantojami tikai izglītības iestādes attīstības vajadzībām. 

 
6. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus  Daugavpils novada domes lēmumus: 

6.1.  2010. gada 25. februāra  lēmumu Nr. 252 “Par maksas pakalpojumiem Daugavpils 
novada pašvaldības izglītības iestādēs”; 
6.2. 2011.gada 26.maija lēmumu Nr. 797 “Par grozījumiem Daugavpils novada domes 
2010.gada 25.februāra Daugavpils novada domes lēmumā Nr. 252 “Par maksas 
pakalpojumiem Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs””. 

 

7. Lēmums stājas spēkā no 2016.gada 1. februāra. 
 

Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks        A.Kucins 

 


