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S A I S T O Š I E   N O T E I K U M I 

Daugavpilī 

 
 

2013.gada  11.jūlijā 

            
       
 

Nr. 14   

Protokols Nr. 20., 1.&, lēmums Nr.675 

1   

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pakalpojumi  

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro 

ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmo 

daļu, Publisko aģentūru likuma 17.panta 

ceturto daļu un likuma “Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 13.punktu  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. 

saistošajiem noteikumiem Nr.19, stājas 

spēkā 01.01.2014.) 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „TAKA” 

(turpmāk - Aģentūra) maksas pakalpojumu izcenojumus Daugavpils novada 

administratīvajā teritorijā . 

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra iekasē skaidrā vai bezskaidrā 

veidā ar kredītiestāžu starpniecību. 

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot 

atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un 

izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu 

saistītu izdevumu samaksai. 

mailto:ddmc@drp.lv
http://www.dnd.lv/
http://www.dnd.lv/userfiles/file/DND_lemumi/2014/saist/TAKA/02.pdf
http://www.dnd.lv/userfiles/file/DND_lemumi/2014/saist/TAKA/01.pdf


4. Daugavpils novada pašvaldības iestādēm, atbilstoši apstiprinātajam pasākumu un 

nodarbību plānam gadam, mēnesim un nedēļai, netiek piemērota maksa par  

nekustamā īpašuma „Estrāde” estrādes un sporta stadiona izmantošanu. 

Viduslatgales Profesionālajai vidusskolai Višķu izglītības programmas īstenošanas 

vietā nekustamā īpašuma „Estrāde” estrādes un sporta stadiona izmantošana 

mācību procesa nodrošināšanai bez atlīdzības. Pensionāriem, politiski 

represētajām personām, Černobiļas avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un 

invalīdiem atlaide – 50%. 

5. Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu maksa tiek apstiprināta bez pievienotās 

vērtības nodokļa likmes saskaņā ar pielikumu. Galīgajā pakalpojuma maksas 

aprēķinā var būt piemērota normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības 

nodokļa likme gadījumā, ja Aģentūra kļūs par pievienotās vērtības nodokļa 

maksātāju. 

6. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu. 

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publicēšanas Daugavpils novada pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „ Daugavpils novada vēstis”. 

 

 

 



Pielikums 

Daugavpils novada domes  

2013.gada 11.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr.14 (protokols Nr. 20., 

1.&, lēmums Nr.675) 

 

Daugavpils novada  pašvaldības aģentūras „TAKA” maksas pakalpojumu  

cenrādis 

 

 

Nr.p. 

k. 

Pakalpojuma veids Mērvienība Vienas 

vienības 

cena (euro) 

1. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  visa sporta stadiona 

izmantošana ar inventāru bez ģērbtuvēm un 

dušām  

1 stunda 42,69 

2. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, sporta stadiona 

izmantošana vieglatlētikas sacensībām (ar 

skrejceļu, visiem vieglatlētikas sektoriem ar 

inventāru) bez ģērbtuvēm un dušām  

1 diena 142,29 

3. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  sporta stadiona viena 

vieglatlētikas sektora izmantošana 

vieglatlētikas mācību treniņu nodarbībām (bez 

skrejceļa) ar inventāru bez ģērbtuvēm un 

dušām  

1 stunda 7,11 

4. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  sporta stadiona viena 

celiņa izmantošana bez ģērbtuvēm un dušām  

1 stunda 7,11 

5. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  sporta stadiona centrālā 

futbola laukuma izmantošana sacensībām (ar 

ģērbtuvēm un dušām) 

viena spēle 71,14 

6. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  sporta stadiona centrālā 

futbola laukuma izmantošana treniņiem (bez 

ģērbtuvēm un dušām) 

1 stunda 17,07 

7. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  sporta stadiona viena 

skrejceļa vai viena sektora izmantošana 

treniņnodarbībām bez ģērbtuvēm un dušām 

vienam cilvēkam  

1 stunda 1,42 

8. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  sporta stadiona viena 

volejbola, basketbola laukuma izmantošana 

bez ģērbtuvēm un dušām 

3 stundas 7,11 



9. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  ģērbtuvju  un dušu 

izmantošana 

vienā reizē 

no 1 cilvēka 

1,42 

10. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  estrādes  ar skatītāju 

sēdvietām izmantošana, nelielu pasākumu 

rīkošanai (līdz 200 cilvēku)  

1 stunda 71,14 +14,23 

par katru 

nākamo 

stundu 

11. Mūzikas aparatūras izmantošana estrādes 

apskaņošanai  

1 stunda 142,28 

+14,23 par 

katru nākamo 

stundu 

12. Kemperu stāvvietas izmantošana nekustamā 

īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, teritorijā 

1 diennakts 14,23 

13. Vieglo automašīnu stāvvietas izmantošana 

nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads, teritorijā 

1 diennakts 1,42 

14. Vienas telts vietas izmantošana nekustamā 

īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, Daugavpils 

novads, teritorijā 

1 diennakts 2,85 

15 Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  estrādes  ar skatītāju 

sēdvietām un stadiona izmantošanu (bez 

dalībnieku skaita ierobežošanas) 

sestdiena, 

svētdiena  

(2 dienas) 

853,72 

16.  Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  estrādes  ar skatītāju 

sēdvietām un stadiona izmantošanu (bez 

dalībnieku skaita ierobežošanas) 

1 svētku 

diena, 

sestdiena 

vai 

svētdiena 

569,15 

17. Nekustamā īpašuma “Estrāde”, Višķu pagasts, 

Daugavpils novads,  estrādes  ar skatītāju 

sēdvietām un stadiona izmantošanu (bez 

dalībnieku skaita ierobežošanas) 

1 diena 

(izņemot 

sestdienu 

vai 

svētdienu) 

284,57 

18. Koncerti, festivāli, balles nekustamā īpašuma 

“Estrāde”, Višķu pagasts, Daugavpils novads, 

estrādē bez aparatūras  

1 diennakts 284,57 

19. Suvenīru realizēšana uzcenojums 30% 

20. Ekskursijas bez transporta  1 stunda 7,11 

21. Maršruta plānošana 1 stunda 7,11. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.19, stājas 

spēkā 01.01.2014.) 

 
 


