
 
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2013.gada 28.februārī                                                                Nr. 3., 49.& 
                                                                               Lēmums Nr.98  

 
Par Eglaines pamatskolas maksas pakalpojumu noteikš anu 

      
Izskatot Eglaines pamatskolas direktores 26.02.2013. iesniegumu ar priekšlikumu noteikt 

nomas maksu nedzīvojamo telpu izmantošanai, pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunkta, likuma “Par nodokļiem un 
nodevām” 12.panta 3.daļu, 08.06.2010. Ministru Kabineta noteikumu Nr.515 "Noteikumi par 
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un 
nomas līguma tipveida nosacījumiem" 3.punktu, ar 14 balsīm par, pret – nav, atturas – nav, 
novada dome nol ēma:  
 
1. Noteikt ar 2013.gada 1.martu Eglaines pamatskolā, kas atrodas Skolas ielā 41, Eglaines 

pagastā, Ilūkstes novadā, LV-5444, sekojošus maksas pakalpojumus: 
 
1.1. nomas maksu par skolas telpām, kas tiek iznomātas sociālās aizsardzības, kultūras, 

izglītības, zinātnes, sporta vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai: 
 
1.1.1. klases telpa, izņemot datorklasi, kursu, semināru organizēšanai bez informācijas 

tehnoloģijām un aprīkojuma - Ls 0,50  stundā bez PVN; 
1.1.2. klases telpa, izņemot datorklasi,  kursu, semināru organizēšanai ar informācijas 

tehnoloģijām un aprīkojumu - Ls 1,00 stundā bez PVN; 
1.1.3. datorklase kursu, semināru organizēšanai - Ls 1,00 stundā bez PVN; 
1.1.4. aktu zāle kursu, semināru un konferenču bez informācijas tehnoloģijām, 

inventāru vai aprīkojuma - Ls 3,00 stundā bez PVN; 
1.1.5. aktu zāle kursu, semināru un konferenču ar  informācijas tehnoloģijām, inventāru 

vai aprīkojuma - Ls 5,00 stundā bez PVN. 
 

1.2. Kancelejas pakalpojumi: 
1.2.1. Kopēšana (A 4 formāts) ar savu papīru 1 lapa Ls 0,02 bez PVN; 
1.2.2. Kopēšana (A 4 formāts) bez sava papīra 1 lapa Ls 0,04 bez PVN; 
1.2.3. Kopēšana (A 3 formāts) ar savu papīru 1 lapa Ls 0,05 bez PVN; 
1.2.4. Kopēšana (A 3 formāts) bez sava papīra 1 lapa Ls 0,07 bez PVN; 
1.2.5. Arhīva dokumentu sagatavošana un izsniegšana 1 vienība Ls 2,00 bez PVN; 
1.2.6. Ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izsniegšana 1 vienība Ls 

1,00 bez PVN. 
 
2. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktajai nomas maksai aprēķināmi normatīvajos aktos noteiktie 

nodokļu maksājumi, tajā skaitā, pievienotās vērtības nodoklis. 
3. Noteikt, ka iegūtie līdzekļi tiks ieskaitīti Ilūkstes novada pašvaldības bankas kontā un 

izmantoti Eglaines pamatskolas attīstības vajadzībām. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot vecākai finansistei. 
 
Sēdes vadītājs                                                            Stefans Rāzna 


