
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 23.janvārī                                                                  Nr. 2, 30.& 
                                                                               Lēmums Nr.31 

 
Par maksas pakalpojumu noteikšanu naktsm ītnēm 

llūkstē, Jēkabpils iel ā 10a 
  
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 21.pantu un finanšu 

komitejas 20.01.2014. atzinumu par maksas pakalpojumu noteikšanu naktsmītnēm Ilūkstē, 
Jēkabpils ielā 10A (prot.1., 34.&), novada dome nol ēma:  
1. Noteikt ar 2014.gada 1.februāri viesu uzņemšanai Jēkabpils ielā 10a, Ilūkstē, šādus 
naktsmītņu maksas pakalpojumus: 
    1.1. Par naktsmītni pieaugušajiem vienai personai EUR 7.00 bez PVN. 
          1.1.1. Naktsmītne pieaugušajiem ar vienu ēdienreizi EUR 9.00 bez PVN. 
          1.1.2. Naktsmītne pieaugušajiem ar divām ēdienreizēm EUR 11.50 bez PVN. 
          1.1.3. Naktsmītne pieaugušajiem ar trīs ēdienreizēm EUR 14.00 bez PVN. 

1.2. Par naktsmītni viesu grupām (ne mazāk kā 10 personas) vienai personai EUR 3.50 bez 
PVN. 

1.2.1. Naktsmītni ar vienu ēdienreizi vienai personai EUR 6.00 bez PVN. 
1.2.2. Naktsmītni ar divām ēdienreizēm vienai personai EUR 8.50 bez PVN. 
1.2.3. Naktsmītni ar trīs ēdienreizēm vienai personai EUR 11.00 bez PVN. 

1.3. Par naktsmītni novadā dzīvojošu bērnu, jauniešu un skolēnu grupām vai 
pieaugušajiem, kas izmanto naktsmītnes pakalpojumu vismaz 25 dienas mēnesī (ne 
mazāk kā 10 personas) vienai personai EUR 2.00 bez PVN. 
1.3.1. Naktsmītne bērniem, jauniešiem un skolēniem ar vienu ēdienreizi EUR 4.00 bez 

PVN. 
  1.3.2. Naktsmītne bērniem, jauniešiem un skolēniem ar divām ēdienreizēm EUR 6.00 

bez PVN. 
1.3.3. Naktsmītne bērniem, jauniešiem un skolēniem ar trīs ēdienreizēm EUR 9.00 bez 

PVN. 
2. Noteikt , ka iegūtie līdzekļi par sniegtajiem pakalpojumiem tiek ieskaitīti Ilūkstes novada 

pašvaldības bankas kontā. 
3. 60% no ieņēmumiem izlietot  naktsmītņu apkalpojošā personāla darba samaksai (t. sk. darba 

devēja sociālā nodokļa maksājumiem). 
4. Pašvaldības izpilddirektorei noslēgt uzņēmuma līgumus ar naktsmītņu apkalpojošo 

personālu, vai turpināt iepriekš noslēgtos līgumus, ja tajos nav nekādu izmaiņu. 
5. Atz īt par spēku zaudējušu 25.03.2010. Ilūkstes novada domes lēmumu Nr.77 „Par maksas 

pakalpojumu noteikšanu naktsmītnēm Ilūkstē, Jēkabpils ielā 10a”. 
 
Sēdes vadītājs                                                                     Stefans Rāzna  


