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Par Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Finanšu un ekonomikas nodaļa veikusi Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegto maksas
pakalpojumu cenrāža pārskatīšanu”. Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un
ekonomikas nodaļa ir pārskatījusi pārvaldes sniegto pakalpojumu veidu un maksas atbilstoši
Lielvārdes novada domes 2019.gada 29.maija noteikumiem Nr.7 “Lielvārdes novada
pašvaldības, iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas
metodika un apstiprināšanas kārtība.”
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, likumu “Par
valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” un Lielvārdes
novada domes 2019.gada 29.maija noteikumiem Nr.7 “Lielvārdes novada pašvaldības, iestāžu
un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
apstiprināšanas kārtība.”, Lielvārdes novada dome nolemj:
1.

Noteikt sekojošus Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegtos maksas pakalpojumus un maksu
par tiem:

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

1.

Dušas izmantošana „Skolas internātā”
(ne ilgāk kā 40 min./viena reize)

1.1.
1.2.

Dušas pakalpojums pieaugušajiem 1 reize

2.

Dušas pakalpojums bērnam 1 reize

Maksa EUR

1,65
0,83

PVN
EUR

0,35
0,17

Maksa ar PVN
EUR

2,00
1,00

Pielietot sekojošu izcenojumu Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu savstarpējiem
norēķiniem par Lēdmanes pagasta pārvaldes autotransporta izmantošanu:

Nr. p.k.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

Pakalpojuma veids

Maksa
EUR*

Pārvaldes autotransporta izmantošana
Pasažieru autobuss “Iveco Thesi”, reģ.Nr. JJ8095

Maksa par 1 nobrauktu kilometru
Maksa par dīkstāvi stundā
Mikroautobuss “Ford Custom”,reģ.Nr.KV4863
Maksa par 1 nobrauktu kilometru
Maksa par dīkstāvi stundā
Automašīna “Mazda 6”, reģ.Nr.HE2434
Maksa par 1 nobrauktu kilometru
Maksa par dīkstāvi stundā

1,06
11,92
1,13
10,17
1,65
7,81

* Publiskas personas, kā arī privātpersonas, kuras saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu
pilda tām deleģētus vai ar pilnvarojumu nodotus valsts pārvaldes uzdevumus, neuzskata par
nodokļa maksātājiem attiecībā uz darbībām vai darījumiem, kuros tās iesaistās valsts pārvaldes
funkciju vai uzdevumu pildīšanā. (“Pievienotās vērtības nodokļa likuma” 3.pants 8.punkts)
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Piešķirt lēmuma 1.punktā noteiktā pakalpojuma maksas atlaidi 50% apmērā trūcīgām,
maznodrošinātām ģimenēm/personām un personām ar invaliditāti.
Noteikt, ka papildus maksājumam par nobrauktiem kilometriem autotransporta
izmantošanas maksu par dīkstāvi pakalpojuma saņēmējs maksā no pirmās stundas.
Noteikt Lēdmanes pagasta pārvaldes vadītāja atbildību par lēmumā noteikto pakalpojumu
maksu ieturēšanu un lēmuma izpildi kopumā.
Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas un tūrisma nodaļai
nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv, tajā skaitā
sadaļā “Maksas pakalpojumi iestādēs” lēmuma 1.punktu.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Lielvārdes novada domes 2010.gada 24.februāra
lēmums Nr.23 „Par Lēdmanes pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem”.
Lēmums stājas spēkā ar 2020.gada 1.maiju.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektoram.
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