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Par maksas pakalpojumiem dabas parka „Daugavas loki” Naujenes pagasta teritorijā 
__________________________________________________________________ 

  
 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Daugavpils novada dome atklāti balsojot ar 17 balsīm 
par (A.Annišineca, J.Belkovskis, A.Cimoška, J.Jalinska, V.Kalāns, A.Kucins, E.Kucins, 
J.Kursīte, J.Livčāns, I.Ondzule, V.Pudovkina, A.Rasčevskis, A.Redkova, A.Sibircevs, 
V.Smarguns, M.Vēveris, L.Voitkeviča), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

  

1. Apstiprināt maksu par pakalpojumiem dabas parka „Daugavas loki” Naujenes 
pagasta teritorijā šādos apmēros:  

 
N.p.k. Pakalpojuma veids Vienība Cena bez 

PVN (Ls) 
1. Kultūrvēsturisko objektu apmeklēšana dabas 

parkā „Daugavas loki”- “Markovas izziņas 
taka”, „Dinaburgas viduslaiku pilsdrupas”  

  

1.1. skolēniem ( uzrādot skolēna apliecību) 1 cilvēks 0.10 
1.2. 
 

pilna laika studentiem (uzrādot studentu 
apliecību), pensionāriem un cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām ( uzrādot pensionāra 
apliecību vai invaliditāti apliecinošu 
dokumentu) 

1 cilvēks 
 

0.20 
 

1.3. pieaugušajiem 1 cilvēks 0.40 



1.4. ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem 1 ģimene 0.60 
1.5. bērniem līdz 7 gadu vecumam, Naujenes 

pagasta teritorijā dzīvesvietu deklarējušām 
trūcīgām personām, cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām , pensionāriem, skolēniem  
(uzrādot dokumentu, kas apliecina deklarēto 
dzīvesvietu)    

 bezmaksas 

2. Automašīnu stāvvietas izmantošana 
kultūrvēsturiskajos objektos  Slutišķu ciemā, 
„Markovas izziņas taka”  un „Dinaburgas 
viduslaiku pilsdrupas” (vienai automašīnai) 
- vieglajām automašīnām 
- mikroautobusiem (līdz 20 vietām) 
- autobusiem 

 
 
 
 
1 stunda 
1 stunda 
1 stunda 

  
 

  
 
 0.50 
 1.00 
 1.50  

3. Iebraukšana un uzturēšanās ar vieglo 
autotransportu atpūtas laukumā „Latgales 
sēta” (1 automašīna) cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām (uzrādot invaliditāti apliecinošu 
dokumentu vai attiecīgu uzlīmi uz mašīnas) 

1 stunda bezmaksas 

4. Atpūtas laukumu  “Latgales sēta” un 
“Bruņinieku laukums”  izmantošana 

  

4.1. grupām līdz 15 cilvēkiem 1 stunda 
2 stundas 
2-6 stundas 
diennakts 

1.00 
2.00 
3.00 
6.00 

4.2. 
 

grupām no 15 līdz 30 cilvēkiem  
 

1 stunda 
2 stundas 
2-6 stundas 
diennakts 

2.00 
4.00 
6.00 
12.00 

4.3. nodrošināšana ar malku: 
- ugunskuram 
- kamīnam 

  
6.00 
3.00 

4.4. telts vieta  
  

1 telts 
 

2.00 
 

 
2. Maksājumus par pakalpojumu iekasē Naujenes pagasta pārvaldes pilnvarota 

persona, izsniedzot Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto maksājumu biļeti vai maksājumu 
kvīti.  

 
3. Maksājumus par pakalpojumu pēc vienošanās var iemaksāt pirms tā 

izmantošanas pagasta pārvaldes kasē vai pagasta pārvaldes norādītajā bankas kontā.  
 
4. Lēmums stājas spēkā 2010.gada 1.maijā.  

 

 
Daugavpils novada   
domes priekšsēdētāja       J.Jalinska  
  


