LATVIJAS REPUBLIKA

ILŪKSTES NOVADA DOME
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, LV-5447
Tālr. 65447850, fakss 65462245, e-pasts dome@ilukste.lv

NOTEIKUMI
Ilūkstē

2015.gada 24.septembrī

Nr. 4 /2015
(prot.19, 14.&)

Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta
pirmās daļas 3.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Ilūkstes novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iekšējie noteikumi „Ilūkstes novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība” (turpmāk –Noteikumi)
nosaka:
1.1. kārtību, kāda plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību sniegtajiem maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītiem izdevumiem;
1.2. pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību.
2. Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārtība balstīta uz 2011.gada 3.maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 333 “Kārtība, kādā
plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”.
3. Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu, skaidri izprotamu un ekonomiski pamatotu kārtību
izcenojumu noteikšanai par pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegtajiem maksas
pakalpojumiem.

II. Ieņēmumu un izdevumu plānošana un uzskaite
4. Pašvaldības iestādes un struktūrvienības plāno tādus maksas pakalpojumus, kuri ir aktuāli
un pēc tiem ir pieprasījums, un atsakās no tādiem pēc kuriem pieprasījuma nav.
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5. Ieņēmumu apjomu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem pašvaldības iestādes un
struktūrvienības plāno kārtējam budžeta gadam, ņemot vērā katram maksas pakalpojuma
veidam apstiprināto cenu (ar pievienotās vērtības nodokli, ja tāds tiek piemērots) un
prognozēto sniegto maksas pakalpojumu apjomu.
6. Plānotie ieņēmumi no sniegtajiem maksas pakalpojumiem tiek atspoguļoti kopējā
pašvaldības budžeta ieņēmumu daļā.
7. Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem tiek ieskaitīti pašvaldības pamatbudžeta kontos, un
tie tiek izlietoti izdevumu finansēšanai, atbilstoši kārtējā gada pašvaldības apstiprinātam
budžetam.

III. Sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika
8. Maksas pakalpojuma izcenojumu nosaka pēc iepriekšējā gada naudas plūsmas
uzskaitītajiem izdevumiem.
9. Pašvaldības iestādes vai struktūrvienības vadītājs katram maksas pakalpojuma veidam
izstrādā konkrētā maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu šo Noteikumu pielikumā
noteiktajā kārtībā. Minēto aprēķinu saskaņo ar Ilūkstes novada pašvaldības Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītāju.
10. Maksas pakalpojuma izcenojums ietver visas izmaksas, kas var rasties, sniedzot maksas
pakalpojumu, un to aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Imp = (Tizm + Nizm)/Vsk, kur
Imp – vienas vienības sniegtā pakalpojuma izcenojums;
Tizm – visas izmaksas, kas tieši attiecināmas uz maksas pakalpojuma sniegšanu (materiālu
iegāde, tiešie izdevumi pakalpojuma sniedzēju (darbinieku) darba samaksai un Darba devēja
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās izmaksas, turpmāk tekstā VSAOI);
Nizm – izmaksas, kas ir netieši saistītas ar maksas pakalpojuma sniegšanu (administrācijas
vai citu darbinieku darba samaksa un VSAOI, ja nepieciešams, pamatlīdzekļu remonta un
ekspluatācijas izdevumi, nolietojums, mazvērtīgā inventāra iegādes izmaksas, telpu
uzturēšanas izdevumu (apkure, apgaismojums, ūdens), palīgmateriāli un citi ar attiecīgā
maksas pakalpojuma sniegšanu netieši saistītie izdevumi;
Vsk – plānotais pakalpojumu vienību skaits noteiktā laikposmā (parasti – viens gads).
11. Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins nedrīkst būt mazāks par izmaksām, kas
nepieciešamas konkrēta pakalpojuma sniegšanai, kā arī tām jābūt ekonomiski pamatotām.
12. Maksas pakalpojumu izcenojumu summu aprēķinā norāda euro un centos.
13. Katram maksas pakalpojumam veicot aprēķinu jāpiemēro pievienotās vērtības nodoklis,
ja maksas pakalpojumam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli vai piemēro samazināto
nodokļa likmi, cenrādī pie attiecīgā maksas pakalpojuma izdara atbilstošu atsauci piezīmēs,
norādot pievienotās vērtības nodokļa likuma attiecīgo pantu un tā daļu. (pielikums Nr.2).
14. Ja tiek veiktas izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa likmē, iestādes nekavējoties
nodrošina attiecīgas informācijas publicēšanu pievienojot jauno nodokļa likmi
apstiprinātajam maksas pakalpojumu cenrādim, bet nodokļa likme maksas pakalpojumu
cenrādī tiek koriģēta, kad attiecīgajā lēmumā tiek veikti grozījumi pēc būtības saskaņā ar šo
noteikumu 18. punktu.
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IV. Maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana
15. Iestādes vai struktūrvienības vadītājs sagatavo lēmumprojektu par maksas pakalpojumu
cenrādi vai tā grozījumiem un iesniedz to pašvaldībā Ilūkstes novada pašvaldības nolikuma
noteiktajā kārtībā. Iesniegumam pievieno aprēķinus, kas saskaņoti ar Ilūkstes novada
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļu (1.pielikums un 2.pielikums).
16. Par maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķināšanas pareizību un atbilstību atbild iestādes
vai struktūrvienības vadītājs.
17. Lēmumā par maksas pakalpojumu cenrādi var norādīt maksāšanas kārtību, atvieglojumus,
to piemērošanas nosacījumus un citus īpašos nosacījumus. Maksas pakalpojumu cenrādi
izstrādā kā lēmuma pielikumu saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.
18. Grozījumus lēmumā par maksas pakalpojumu cenrādi izdara šādos gadījumos:
18.1. ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos vai mainījušies apstākļi, kas ietekmē
iestādes vai struktūrvienības sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu;
18.2. ir būtiski mainījušās (samazinājušās vai palielinājušās) tiešās vai netiešās
izmaksas, kuras veido maksas pakalpojumu izcenojumus;
18.3. ir tā mainījies plānoto maksas pakalpojumu vienību skaits noteiktā laikposmā,
ka tas būtiski ietekmē vienas pakalpojuma vienības sniegšanas izmaksas.

V. Noslēguma jautājumi
19. Noteikumi neattiecas uz:
19.1. pašvaldības zemes nomu;
19.2. ūdenstilpju un zvejas tiesību iznomāšanu;
19.3. gadījumos, kad piemērojami 2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumi
Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldības mantas iznomāšanas kārtību,
nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”;
19.4. maksas pakalpojumiem, par kuriem maksa noteikta likumos, Ministru kabineta
noteikumos vai pašvaldības saistošajos noteikumos;
19.5. biļešu maksām vai pasākumu ieejas maksām;
19.6. dalības maksām, kuras noteiktas ar domas lēmumiem;
19.7. maksu par ielu tirdzniecības organizēšanu un atsevišķu objektu un laukumu
izmantošanu konkrētos pasākumos.
20. Šie Noteikumi jāpiemēro, nosakot maksas pakalpojuma izcenojumu jebkuram jaunam
pašvaldības iestādes vai struktūrvienības maksas pakalpojumam.
21. Noteikumi stājas spēkā 2015.gada 1.oktobrī.
22. Līdz brīdim, kamēr nav pieņemti jaunie maksas pakalpojumu cenrāži, iestādes
(struktūrvienības) piemēro spēkā esošos maksas pakalpojumu cenrāžus. Ilūkstes novada
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību spēkā esošie cenrāži atbilstoši šiem noteikumiem
pārskatāmi ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.novembrim.

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna
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1.pielikums
NoteikumiemNr.4/2015
„Ilūkstes novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību sniegto
maksas pakalpojumu izcenojumu
aprēķināšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”

SASKAŅOTS
__________________________________________
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts)
________.gada ___.______________________

Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins
Iestāde/Struktūrvienība
_______________________________________________________________________
Maksas pakalpojuma veids _________________________________________________
Laika posms ____________________________________________________________
Izdevumu
klasifikācijas
kods
1

Rādītājs (materiāla/izejvielas
nosaukums, atlīdzība un citi izmaksu
veidi)
2
Tiešās izmaksas

Izmaksu apjoms noteiktā laikposmā
viena maksas pakalpojuma veida
nodrošināšanai
3

Tiešās izmaksas kopā:
Netiešās izmaksas

x

x

Netiešās izmaksas kopā:
Pakalpojuma izmaksas kopā:
Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā (gab.)
Maksas pakalpojuma izcenojums (euro) (pakalpojuma izmaksas kopā,
dalītas ar maksas pakalpojuma vienību skaitu noteiktā laika posmā)
Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab.)*
Prognozētie ieņēmumi gadā (euro)* (prognozētais maksas pakalpojumu
skaits gadā, reizināts ar maksas pakalpojuma izcenojumu)
Piezīme. *Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads.

Aprēķinu sastādīja: ________________________________________________________
(amats) (vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)
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2.pielikums
Noteikumiem Nr.4/2015
„Ilūkstes novada pašvaldības
iestāžu un struktūrvienību sniegto
maksas pakalpojumu izcenojumu
aprēķināšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība”

________________________________ maksas pakalpojumu cenrādis
(iestāde vai struktūrvienība)

Nr.p.k.

Pakalpojuma
veids

Cena bez
PVN
(euro)

Mērvienība

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

Piezīme. Ja maksas pakalpojumam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli vai piemēro
samazināto nodokļa likmi, cenrādī pie attiecīgā maksas pakalpojuma izdara atbilstošu atsauci un
piezīmēs norāda Pievienotās vērtības nodokļa likuma attiecīgo pantu un tā daļu.
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