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Inčukalna novadā Inčukalna pagastā

Nr.9

47.§.Par Inčukalna novada domes maksas pakalpojumu apstiprināšanu.
Grozījumi ar: 22.01.2014. Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 2-29§.
Saskaņā ar 2010.gada 19.maija Inčukalna novada domes lēmumu Nr.9-68§
„Par Inčukalna novada domes maksas pakalpojumu apstiprināšanu” 1.punktu, ar tika
apstiprināti Inčukalna novada domes maksas pakalpojumi un to cenas.
Ņemot vērā, ka ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir
nepieciešams maksu par pakalpojumiem latos aizstāt ar maksu par pakalpojumu euro.
Normatīvo aktu pielāgošanas euro ieviešanai vadlīniju, kas sagatavotas
atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 27.jūnija rīkojuma Nr.282 „Par „Koncepciju
par normatīvo aktu sakārtošanu saistībā ar eiro ieviešanu Latvijā”” 8.punktam,
3.punkta trešā daļa nosaka, ka tajos gadījumos, kad normatīvais akts par maksas
pakalpojumu cenrādi pats par sevi ir īss un nesatur specifiskas normas, bet cenrādis ir
ietverts šā normatīvā akta pielikumā, ir ieteicams sagatavot jauna normatīvā akta
projektu, nevis grozījumus spēkā esošajā normatīvajā aktā (jo grozījumi pārsniegtu
pusi no normatīvā akta apjoma).
Vadlīniju 3.punkta sestā daļa nosaka, ka sagatavojot jaunu maksas
pakalpojumu cenrādi vai grozījumus maksas pakalpojumu cenrādī, attiecīgajā
normatīvajā aktā jāparedz, ka šīs izmaiņas stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
Vienlaikus ir ieteicams paredzēt, ka tiem skaidrās naudas maksājumiem, kuri
vienlaicīgas apgrozības periodā saņemti latos, ir piemērojams iepriekšējais cenrādis,
lai šādu maksājumu gadījumā nebūtu jāveic papildu konvertācija no euro uz latiem.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 14.punktu, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt, ja tas nav aizliegts vai
noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pakalpojumiem,
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis
A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, A.Šica, I.Purmalis, J.Rozītis, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs, Ņ.Kozlovs, S.Gorčinskis; PRET –nav; ATTURAS – “1” balss I.Bernats,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada domes maksas pakalpojumu sarakstu un
maksu (Inčukalna novada domes maksas pakalpojumu saraksts pielikumā).
2.
Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 19.maija Inčukalna novada
domes lēmumu Nr.9-68.§. „Par Inčukalna novada domes maksas pakalpojumu
apstiprināšanu”.

3.
Skaidras naudas maksājumiem, kuri vienlaicīgas apgrozības periodā
veikti latos, 2010.gada 19.maija Inčukalna novada domes lēmumu Nr.9-68.§. „Par
Inčukalna novada domes maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.
4.
Lēmums stājas spēkā euro ieviešanas dienā.
Domes priekšsēdētājs

A.NALIVAIKO

PIELIKUMS
2013.gada 18.septembra
Inčukalna novada domes
lēmumam Nr.9-47.§.
Inčukalna novada domes maksas pakalpojumu saraksts

Npk.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
(ar PVN)
EUR

lapa
lapa
lapa
lapa
lapa
lapa
lapa

0,28
0,43
0,43
0,57
0,36
0,21
0,28

lapa
lapa
gab.

0,71
1,42
4,27

gab.
gab.
gab.
gab.

8,54
14,23
4,27
1,42

stunda
stunda
stunda

7,11
14,23
21,34

Kancelejas maksas pakalpojumi
1

2
3
4
5

6
7

8
9

Kopēšanas pakalpojumi:
A4 formāts
A4 formāts no abām pusēm
A3 formāts
A3 formāts no abām pusēm
Skenēšana
Datora izdruka (melnbalta)
e-pasta sūtīšana
Faksa sūtīšana:
Latvijas teritorijā
Uz ārzemēm
Zemes nomas līguma noformēšana
Būvžurnāla izsniegšana:
Fiziskām personām
Juridiskām personām
Autoruzraudzības žurnāla izsniegšana
Žurnāla noformēšana (ja ir savs)

Tautas nama un Vangažu kultūras nama
maksas pakalpojumi
1

2

3

Nomas maksa fiziskām personām:
deklarētām Inčukalna novadā
Pārējām
Nomas maksa juridiskām personām

20 % no
iekasētajiem
līdzekļiem
+PVN, bet ne
mazāk kā EUR
21.34 par
stundu

Pasākumiem ar komerciālas darbības iezīmēm
(tirgotas biļetes vai iekasēta dalības maksa)

Dzimtsarakstu nodaļas maksas
pakalpojumi
1

Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija

ceremonija

7,11

2

Arhīva izziņas vai izraksta izsniegšana (no
maksas atbrīvotas personas. kuras pieprasa
dokumentus uzturlīdzekļu piedziņas lietās.
valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās,
adopcijas, aizbildnības, aizgādnības, bijušo
īpašumu denacionalizācijas un

izziņa
1,42

politiski represēto personu reabilitācijas lietās,
kā arī pirmās un otrās grupas invalīdi un
vai izraksts
personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir atzītas par trūcīgām)
3

Izziņa par novada kapsētās apglabātajiem

izziņa

1,42

diennakts
diennakts

2,85
7,11

1 kapa
vieta

7,11

Maksas pakalpojumi, kas saistīti ar
Inčukalna novada kapsētu uzturēšanu
1

2

3

Kapličas izmantošana:
Bez saldētavas
Ar saldētavu
Kapa vietas rezervēšana Inčukalna novadā
deklarētām personām, ja jau ir kāds no
ģimenes miris, ne vairāk kā 4 kapa vietas
Kapa vietas ierādīšana personām, kas nav
deklarētas Inčukalna novadā, arī ģimenes
kapos:
1.pakāpes radiniekam
Attālākam radiniekam

1 kapa
vieta
1 kapa
vieta

42,69
426,86

Autotransporta maksas pakalpojumi
1

Autobusa SETRA S 313UL noma:

2

Autobusa VOLKSWAGEN CRAFTER noma:

3

Autobuss FORD TRANSIT noma:

1 stunda
1 km
1 stunda
1 km
1 stunda

1 km
4

Pašvaldību iestādēm un pensionāriem

6,22
0,77
6,12
0,37
6,55
0,26

1 km

0,37

Apkures sezonā

diennakts

5,69 EUR +
PVN

Bez apkures

diennakts

4,55 EUR +
PVN

Internāts Kārļzemnieki
1

Telpu noma:

Domes priekšsēdētājs

A.Nalivaiko

