
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
 
2012.gada 31.maijā                                                                       Nr. 6., 14.& 
                                                                          Lēmums Nr.211  

  
Par maksas pakalpojumu noteikšanu Il ūkstes novada pašvald ības īpašum ā  esošai 

tehnikai  
    

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta 
g)apakšpunktu un ņemot vērā finanšu komitejas 28.05.2012. atzinumu par nepieciešamību pārskatīt 
maksas pakalpojumus par pašvaldības īpašumā esošās tehnikas izmantošanu, atklāti balsojot ar 13 
bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:  

 
1. Noteikt  ar 2012.gada 1.jūniju  šādus maksas pakalpojumus Ilūkstes novada pašvaldības 

īpašumā esošai  tehnikai: 
 

 
Nr.p.k. 

 
Pakalpojuma veids 

 
Maksa LVL bez PVN 

1.1. Bebrenes pagasta p ārvaldes vald ījum ā esošai tehnikai  

1.1.1 Mikroautobusa Mersedes Benz izmantošana par vienu kilometru 
(Ls/km) 

0,45 

1.1.2. Mikroautobusa Mersedes Benz dīkstāve par vienu stundu (Ls/h)   2,00 

1.1.3. Vieglā automašīnas VW GOLF izmantošana par vienu kilometru 
(Ls/km) 

0,35 

1.1.4. Vieglās automašīnas VW GOLF dīkstāve par vienu stundu (Ls/h)   2,00 

1.1.5. Traktora MTZ-82 izmantošana transporta darbiem par vienu 
stundu (Ls/h) 

11,00 

1.1.6. Traktora MTZ-82 izmantošana  zāles pļaušanai par vienu hektāru 
(Ls/h)  

30,00 

1.1.7. Traktora JUMZ-6 izmantošana par vienu stundu (Ls/h) 12,00 

1.1.8. Trimmera Parther izmantošana zāles pļaušanai par vienu stundu 
(Ls/h) 

  6,00 

1.2.  Dvietes pagasta p ārvaldes vald ījum ā esošai tehnikai   

1.2.1. Šķidrā mēslojuma izkliedētāja RŽT-4 izmantošana par vienu 
stundu (Ls/h) 

14,00 



 

 
1.2.2. Traktora Massey Ferguson izmantošana sniega tīrīšanai par 

vienu stundu (Ls/h) 
25,00 

1.2.3. Traktora Massey Ferguson piekabes izmantošana par vienu 
stundu (Ls/h) 

20,00 

1.2.4. Traktora Massey Ferguson izmantošana pļaušanai ar 
smalcinātāju par vienu hektāru (Ls/ha) 

60,00 

1.3 Eglaines pagasta p ārvaldes vald ījum ā esošai tehnikai 
 

 

1.3.1. Traktora MTZ-82 izmantošana transporta darbiem par vienu 
stundu (Ls/h) 

11,00 

1.3.2. Traktora MTZ-82 izmantošana vienreizējai kultivēšanai par vienu 
hektāru (Ls/ha) 

20,00 

1.3.3. Traktora MTZ-82 izmantošana zāles pļaušanai par vienu hektāru 
(Ls/ha) 

30,00 

1.3.4. Traktora MTZ-82 izmantošana kartupeļu stādīšanai  par vienu 
hektāru (Ls/ha) 

80,00 

1.3.5. Traktora MTZ-82 izmantošana kartupeļu rakšanai par vienu 
hektāru (Ls/ha) 

90,00 

1.3.6. Traktora MTZ-82 izmantošana aršanai par vienu hektāru (Ls/ha) 65,00 

1.3.7. Traktora MTZ-82 izmantošana sniega tīrīšana par vienu stundu 
(Ls/ha) 

25,00 

1.4 Pilskalnes pagasta p ārvaldes vald ījum ā esošai tehnikai 
 

 

1.4.1 Traktora T-40 izmantošana transporta darbiem par vienu stundu 
(Ls/h) 

  9,00 

1.4.2. Traktora T-40 izmantošana zāles pļaušanai par vienu hektāru 
(Ls/ha) 

25,00 

1.5 Subates pils ētas un Prodes pagasta vald ījumā esošai 
tehnikai 
 

 

1.5.1 Traktora MTZ-82 izmantošana transporta darbiem par vienu 
stundu (Ls/h) 

11,00 

1.5.2. Traktora JUMZ izmantošana  par vienu stundu (Ls/h) 12,00 

1.5.3. Traktora T-16 izmantošana  par vienu stundu (Ls/h)   8,00 

1.5.4. Trimera izmantošana zāles pļaušanai par vienu stundu (Ls/h)   6,00 

 
2. Noteikt minimālo maksu par traktortehnikas pakalpojumu LVL 10,00 un LR likumdošanā 

noteikto PVN likmi. 
3. Noteikt , ka iegūtie finanšu līdzekļi par maksas pakalpojumiem tiek ieskait īti  Ilūkstes novada 

pašvaldības banka kontā vai iemaksāti kasē. 
4. Uzdot  pagastu pārvalžu vadītājiem un pārziņiem sniegt  informāciju iedzīvotājiem par maksas 

pakalpojumiem, ņemot vērā LR likumdošanā noteikto PVN likmi. 
5. Atcelt   30.09.2009. lēmumu Nr.448; 26.11.2009. lēmumu  Nr.527; 23.01.2009. lēmumu  Nr.2, 

27.04.2000. lēmumu Nr.7 un 26.03.2008. lēmumu Nr.35. 
6. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot  finanšu un grāmatvedības nodaļas vecākai finansistei. 

 

 
Sēdes vadītājs                                                                                                    M.Krievāns 
 
 


