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Par maksas pakalpojumiem Līksnas pagastā
________________________________________________________________

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 Līksnas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus
saskaņā ar pielikumu.
2. Maksas pakalpojumu cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.
3. Noteikt, ka pakalpojumu apmaksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras
saņem attiecīgos pakalpojumus
4. Maksa par saņemamo pakalpojumu pēc vienošanās iemaksājama pirms tā
izmantošanas Līksnas pagasta pārvaldes norādītajā bankas kontā vai pārvaldes
kasē.
5. Uzdot Līksnas pagasta pārvaldes galvenajai grāmatvedei kontrolēt maksas
iekasēšanas kārtību.
6. Noteikt, ka ieņēmumi no maksas par pakalpojumiem izlietojami pārvaldes
saimniecisko izdevumu segšanai.
7. Lēmums stājas spēkā ar 2010.gada 1. jūniju.
8. Atzīt ar 2010.gada 1.jūniju par spēku zaudējušu Līksnas pagasta padomes
2007.gada 20. aprīļa lēmumu Nr. 48 „Par maksas noteikšanu par pagasta padomes
un tās iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
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Pielikums
Daugavpils novada domes
2010.gada 29. aprīļa lēmumam
Nr. 535 (protokols Nr. 10., 64.&)
Līksnas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumi
Nr.
p.k.
1.
1.1.

Pakalpojuma veids

Telpu izmantošana
Sabiedrības informācijas un izglītības centra
konferenču zāles izmantošana semināriem,
sanāksmēm u.c.
1.2. multimediju tehnikas noma izmantošanai nomātajā
zālē
2.
Kultūrvēsturisko objektu apmeklēšana Muižas
parkā un atpūtas laukumu izmantošana *
2.1. grupai līdz 10 cilvēkiem
2.2. grupai 11 līdz 20 cilvēkiem
2.3. grupai 21 un vairāk cilvēkiem
3.
Telšu vietu izmantošana Muižas parka teritorijā
4.
Transporta un traktortehnikas izmantošana, kas
nav saistīta ar pagasta pārvaldes, tās
struktūrvienību un pašvaldības iestāžu darbību:
4.1. vieglā automašīna VW CADDY
4.2. vieglā automašīna FORD FOCUS
4.3. kravas automašīna VW TRANSPORTER **
4.4. par automašīnas stāvēšanu, kas pārsniedz 1 stundu
4.5. traktors MTZ-82.1
4.6. traktors BELARUS 920.3
4.7. iekrāvējs Moheda, izmantojot pašvaldības transportu
4.8. muca Modulo 8400ME , izmantojot pašvaldības
transportu
4.9. sniega lāpsta , izmantojot pašvaldības transportu
4.10. traktora piekabe, izmantojot pašvaldības transportu

Vienība

Cena bez
PVN (Ls)

1 stunda

2.00

1 stunda

3.00

1 grupa
1 grupa
1 grupa
1 telts

5.00
10.00
15.00
3.00

km
km
km
1 stunda
1 stunda
1 stunda
1 stunda
1 stunda

0.27
0,22
0,29
2.90
6,70
7.63
9.70
8.03

1 stunda
1 stunda

8.03
7.75

* Pakalpojums ir bez maksas Līksnas pagasta administratīvajā teritorijā deklarētām personām
un Daugavpils novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem
** 4.3. punktā minētais pakalpojums bēru gadījumā ir bez maksas, ja mirušais bijis Līksnas
pagasta iedzīvotājs
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