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Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā 

_______________________________________________________________________ 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta                   
g) apakšpunktu, Daugavpils novada domes 2019.gada 11.jūlija noteikumiem Nr.8   “Maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšanas un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”, Daugavpils 
novada dome, balsojot ar 16 balsīm par (Jānis Belkovskis, Andrejs Bruns, Jevgeņijs 

Gridasovs, Viktors Kalāns, Arvīds Kucins, Jānis Kudiņš, Juris Livčāns, Visvaldis Ločs, 

Aleksejs Mackevičs, Guntars Melnis, Vjačeslavs Moskaļenko, Olesja Ņikitina, Aivars 

Rasčevskis, Aleksandrs Sibircevs, Ilmārs Skuķis, Regīna Tamane), pret – nav, atturas – nav, 
nolemj: 

  
1. Apstiprināt Sventes  pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi: 1.1.  
1.pielikums - traktortehnikas pakalpojumi; 
1.2.  2.pielikums - pirts pakalpojumi; 
1.3.  3.pielikums - Tautas nama zāles telpu noma. 
 
2. Noteikt, ka 1. un 3.pielikumā cenu veido fiksētā maksa par vienu pakalpojumu un 

mainīgā maksa par noteikto minūšu skaitu par pakalpojuma izmantošanu kopsummā, kas 

noteikta bez pievienotās vērtības nodokļa. Kopsummai piemēro pievienotās vērtības nodokli 

atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām. 
 
3. Noteikt, ka 2.pielikumā cenu veido fiksētā maksa par vienu pakalpojumu, kas 

noteikta bez pievienotās vērtības nodokļa. Kopsummai piemēro pievienotās vērtības nodokli  
atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma prasībām. 

 
4. Piemērot 2.pielikumā noteiktajiem sabiedriskas pirts maksas pakalpojumiem šādus 

atvieglojumus Daugavpils novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem:  
4.1. iedzīvotājiem, kuriem ir noteikts trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes 

(personas) statuss, daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, I un II grupas invalīdiem un 

pensionāriem 50 % no pilnas maksas; 
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4.2. bērniem līdz 14 gadu vecumam – bez maksas. 
 
5. Noteikt, ka maksas par pakalpojumiem saņēmējs ir Sventes pagasta pārvalde. 
 
6. Lēmums stājas spēkā  2020.gada 1.septembrī.   
 
7. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Daugavpils novada domes lēmumus: 
7.1. 2010.gada 27.maija lēmumu Nr.656 “Par maksas pakalpojumiem Sventes 

pagastā”; 
7.2. 2013.gada 28.decembra lēmumu Nr.1361 “Par grozījumu Daugavpils novada 

domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.656 „Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā””; 
7.3. 2016.gada 1.februāra lēmumu Nr.117 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2010.gada 27.maija lēmumā Nr.656 ”Par maksas pakalpojumiem Sventes pagastā””. 
  
 
 
Daugavpils novada domes  
priekšsēdētājs        A.Kucins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.pielikums 
Daugavpils novada domes  
2020.gada 23.jūlija lēmumam 
Nr.2310 (protokols Nr.95., 39.&) 

 

    Sventes  pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis  

(kopsummai piemēro  pievienotās vērtības nodokli  atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma prasībām) 

Nr. 
p. 
k. 

Pakalpojums Vienība Fiksētā maksa 

par pakalpojuma 
izmantošanu 

(euro) 

Mainīgā cena par 

pakalpojuma 
izmantošanu 

(euro/ minūtē) 
1. Traktors Belarus 1025.3 ar 

piekabi PRONAR un POMOT 
pakalpojums 1,39  

minūte  0,24 

2. Traktors MTZ-82 ar piekabi 
2PTS-4M 

pakalpojums 1,39  

minūte  0,16 

3. Traktors JUMZ 6KL pakalpojums 1,38  

minūte  0,18 

4. Komunālā mašīna MPUU-1 ar 
piekabi 2PTS-4M un piekabi 
ZŽV-F-3.2 

Pakalpojums 1,38  

minūte  0,16 

 

 

Daugavpils novada domes  
priekšsēdētājs        A.Kucins 
  

 

 

 

 

 

 

 



2.pielikums 
Daugavpils novada domes  
2020.gada 23.jūlija lēmumam 
Nr.2310 (protokols Nr.95., 39.&) 

 

Sventes  pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis  

(kopsummai piemēro  pievienotās vērtības nodokli  atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma prasībām) 

Nr. 
p. 
k. 

Pakalpojums Vienība Fiksētā maksa par 

pakalpojuma izmantošanu 
(euro) 

1. Pirts  pakalpojumi  pakalpojums 

1 stunda 

3,16 

 

 

Daugavpils novada domes  
priekšsēdētājs        A.Kucins 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.pielikums 
Daugavpils novada domes  
2020.gada 23.jūlija lēmumam 
Nr.2310 (protokols Nr.95., 39.&) 

 

 

    Sventes  pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis  

(kopsummai piemēro  pievienotās vērtības nodokli  atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma prasībām) 

 

Nr. 
p. 
k. 

Pakalpojums Vienība Fiksētā maksa par 

pakalpojuma 
izmantošanu 

(euro) 

Mainīgā cena par 

pakalpojuma 
izmantošanu 

(euro/ minūtē) 

1. Tautas nama zāles telpu 

noma 
 pakalpojums 1,36  

stunda  13,56 
 

 

Daugavpils novada domes  
priekšsēdētājs        A.Kucins 
  


