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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 26.jūnij ā                                                                             Nr. 8., 48.& 
                                                                               Lēmums Nr.375 
 

Par maksas pakalpojumu cenr ādi Ilūkstes novada pašvald ībā 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
27.punktu un likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta pirmās daļas 8.punkta „c” 
apakšpunktu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g” apakšpunktu, kā arī ņemot vērā finanšu 
komitejas 20.06.2014. atzinumu par nepieciešamību noteikt vienu maksas pakalpojumu cenrādi 
pašvaldības iestādēm un pārvaldēm dokumentu kopēšanai, ieskanēšanai  un to nosūtīšanai pa e-
pastu vai  faksu, ar 14 balsīm par, pret – nav, atturas – nav,  novada dome nol ēma:     

1. Apstiprin āt ar 2014.gada 1.j ūliju  Ilūkstes novada pašvaldības iestādēs, Bebrenes, 
Pilskalnes, Eglaines, Šēderes, Dvietes, Subates un Prodes pagasta pārvaldēs, šādu maksas 
pakalpojumu cenrādi:  

N.p.k. Pakalpojuma veids Izcenojums (Euro) 

(bez PVN) 

1.1. KOPĒŠANA, INFORMĀCIJAS IZDRUKA NO DATORA: 
MELNBALTAIS  FORM ĀTS 

1.1.1   par vienu A4 formāta lapu no vienas puses 
  par vienu A4 formāta lapu no abām pusēm 
  par vienu A3 formāta lapu no vienas puses 
  par vienu A3 formāta lapu no abām pusēm 

0,12 
0,21 
0,21 
0,29 

1.1.2. Skolēniem un studentiem: 
  par vienu A4 formāta lapu no vienas puses 
  par vienu A4 formāta lapu no abām pusēm 
  par vienu A3 formāta lapu no vienas puses 
  par vienu A3 formāta lapu no abām pusēm 

 

 
0,05 
0,07 
0,10 
0,14 

1.2 INFORMĀCIJAS IZDRUKA NO DATORA: KR ĀSAINAIS FORMĀTS 

1.2.1 par vienu A4 formāta lapu no vienas puses 
par vienu A4 formāta lapu no abām pusēm 
 

0,58 
0,83 
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1.2.2. Skolēniem un studentiem: 
  par vienu A4 formāta lapu no vienas puses 
  par vienu A4 formāta lapu no abām pusēm 
 

 
0,30 
0,35 

1.3 DOKUMENTA IESKAN ĒŠANA UN NOSŪTĪŠANA PA E-PASTU 

1.3.1   par vienu A4 formāta lapu no vienas puses 
  par vienu A4 formāta lapu no abām pusēm 

0,12 
0,21 

 
1.4 FAKSA  PAKALPOJUMI 

1.4.1 Republikas robežās 
par vienu A4 formāta lapu no vienas puses 
par vienu A4 formāta lapu no abām pusēm 
 

 
0,12 
0,21 

1.4.2 Uz ārzemēm 
par vienu A4 formāta lapu no vienas puses 
par vienu A4 formāta lapu no abām pusēm 
 

 
0,58 
0,83 

1.4.3 Faksa saņemšana pēc lietotāja pieprasījuma    
par vienu A4 formāta lapu no vienas puses 
par vienu A4 formāta lapu no abām pusēm 
 

 
                    0,58 

0,83 

 

2. Atz īt par spēku zaudējušu 2008.gada 19.jūlija lēmumu Nr.349 ”Par Ilūkstes novada 
domes maksas pakalpojumiem”. 

3. Noteikt , ka iegūtie līdzekļi par maksas pakalpojumiem tiek ieskaitīti Ilūkstes novada 
pašvaldības bankas kontā vai iemaksāti kasē. 

4. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot  Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu, Bebrenes, 
Pilskalnes, Eglaines un Šēderes, Dvietes, Subates un Prodes pagasta pārvalžu vadītājiem un 
Ilūkstes novada pakalpojumu centram. 

 

Sēdes vadītājs                                  Stefans Rāzna  


