
                                                                          
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
                                                                                

________________________________________________________________________________________________ 
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss  654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 

                                                     

L Ē M U M S 
Daugavpilī 

 
 
 

2016.gada 14.jūlijā 

          
          Nr. 575 
          Protokols Nr. 14., 10.& 
 

  

                                              Par maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā  
________________________________________________________________________ 
  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 14. punkta g) apakšpunktu, Daugavpils novada dome, balsojot ar 12 balsīm par (Daina 
Amosova, Jānis Belkovskis, Valērijs Hrapāns, Janīna Jalinska, Edgars Kucins, Jānis Kudiņš, 
Janīna Kursīte, Juris Livčāns, Anita Miltiņa, Vjačeslavs Moskaļenko, Aivars Rasčevskis, 
Aleksandrs Sibircevs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

 1.  Apstiprināt maksu Naujenes pagastā par šādiem pakalpojumiem: 
 

1.1. kserokopijas izgatavošana:  

1.1.1. formāts A4 no vienas puses 1 lapa 0,07  euro 

1.1.2. formāts A3 no vienas puses 1 lapa 0,14 euro 

1.2. zāles (Skolas iela 6, Naujene, 18. novembra iela 392, 
Vecstropi) izmantošana (semināriem, sanāksmēm, 
politisko partiju organizētajiem pasākumiem, 
komerciālajiem pasākumiem, t.sk., prezentācijām) 

 

1 stunda 

 

14,00 euro 

1.3. multimediju tehnikas noma  izmantošanai nomātajā 
zālē  

1 stunda 4,00 euro 

1.4. par energoresursu izmantošanu  Daugavpils novada  iedzīvotājiem, apmeklējot 
pirti 18. novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts: 

1.4.1.   pieaugušajiem  un bērniem no 7 gadu vecuma 
 (vienam apmeklētājam)   

1 stunda 3,00 euro 

1.4.2.   grupām ( līdz 10 cilvēkiem) 1 stunda 8,50 euro 

1.4.3.   iedzīvotājiem, kuriem  ir noteikts trūcīgas ģimenes 
(personas) statuss, I un II grupas invalīdiem,  
pensionāriem, kuri vecāki par 65 gadiem 

 (vienam apmeklētājam)                                     

1 stunda 1,50 euro 



1.4.4.   bērniem līdz 7 gadu vecumam bez maksas  

1.5. par energoresursu izmantošanu, mazgājot veļu 
pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

līdz 5 kg par 
1 reizi 

1,20 euro 

1.6. par energoresursu izmantošanu, apmeklējot dušu: 

1.6.1. 1 apmeklētājam 30 min. 1,20 euro 

1.6.2. pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām  30 min. 0,60 euro 

1.7. atpūtas laukumu „Latgales sēta” un „Bruņinieku laukums” izmantošana: 

1.7.1. grupām līdz 15 cilvēki: 1 stunda 
2 stundas 

2-6 stundas 
1 diennakts 

1,40 euro 
2,50 euro 
4,00 euro 
8,00 euro 

1.7.2. grupām no 15 līdz 30 cilvēkiem:      1 stunda 
2 stundas 

2-6 stundas 
1 diennakts 

2,50 euro 
5,00 euro    
8,00 euro 
10,00 euro

1.7.3. malka kamīnam vai ugunskuram                                 40 l maiss 2,50 euro 
 

1.7.4. telts vieta 1 vienvietīga  
telts 

1  divvietīga 
telts 

1  trīsvietīgā 
vai lielāka 

telts vai  
kempers 

1,50 euro 

 

2,00 euro 

 

3,00 euro 

1.8.     Naujenes jaunatnes un sporta centra telpu izmantošana: 

1.8.1. aktu zāles izmantošana (semināriem, sanāksmēm,  
prezentācijām u.c.)   

1 stunda 15,00 euro

1.8.2. aktu zāles izmantošana   nodarbībām  (deju, 
aerobikas u.c.) 

1 stunda 3,00 euro 

1.8.3.   diskotēku un atpūtas pasākumu apmeklēšana  
(ieejas biļete)                                                                              

1 persona 1.50 euro 
 

1.8.4. trenažieru zāles apmeklējums 1 stunda 0,70 euro 

 1.8.4.1. Mēneša abonements 1 personai  (3 x nedēļā) 5,70 euro 

 1.8.4.2. bērniem un jauniešiem līdz 25 gadiem ieskaitot bez maksas  

 1.8.5. sporta zāles telpu izmantošana sporta nodarbībām, 
sacensībām un pasākumiem 
 

1 stunda 3,00 euro 

 1.9. piedalīšanās Naujenes jaunatnes un sporta centra 
organizētajos pārgājienos (velo, ūdens u.c.). 

1 diennakts 5,00 euro 

 

 



2. Noteikt, ka pakalpojumi bez maksas tiek sniegti: 

2.1. maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm (personām) par 1.1. punktā minētiem 
pakalpojumiem; 

2.2. Daugavpils novada  sportistiem par 1.8.5. punktā minētiem pakalpojumiem, ja ir 
pamatots trenera, iestādes vadītāja iesniegums un nodarbību individuālais plāns. 

3. Maksājumus par 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. un 1.9.  punktos minētajiem 
pakalpojumiem iekasē Naujenes pagasta pārvaldes pilnvarotās personas, izsniedzot Valsts 
ieņēmumu dienestā reģistrēto maksājumu kvīti vai ieejas biļeti.  

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

4.1. 2014. gada 30.decembra  lēmumu Nr.1488 „Par Naujenes jaunatnes iniciatīvas 
un sporta centra maksas pakalpojumiem”; 

4.2. 2014. gada 30. decembra lēmumu Nr. 1489 “Par maksas pakalpojumiem 
Naujenes pagastā”; 

4.3. 2015. gada 26.novembra lēmumu Nr. 1026 “Par grozījumiem Daugavpils novada 
domes 2014. gada 30.decembra lēmuma Nr. 1489 “Par maksas pakalpojumiem Naujenes 
pagastā”; 

4.4. 2016. gada 25. februāra lēmumu Nr. 160 “Par “Par grozījumiem Daugavpils 
novada domes 2014. gada 30.decembra lēmuma Nr. 1489 “Par maksas pakalpojumiem 
Naujenes pagastā”. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2016. gada 15.jūliju. 
 

 

Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 

 


