LĒMUMS
Tukumā
2017.gada 28.septembrī

prot.Nr.16, 14.§.

Par grozījumiem Tukuma
novada Domes 2015.gada 26.novembra lēmumā
„Par Tumes un Degoles pagastu pārvaldes
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.2 pantu „Autotransporta izmantošanas noteikumi”:
- izdarīt grozījumus Tukuma novada Domes 2015.gada 26.novembra lēmumā „Par Tumes
un Degoles pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot.Nr.13, 22.§),
svītrojot lēmuma pielikuma tabulā 10., 11., 12., 13. un 14.punktu un rindkopas „Atvieglojumi”
1.punktu, mainot numerāciju.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

NORAKSTS

e-dace (003)
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LĒMUMS
Tukumā
2015.gada 26.novembrī

prot.Nr.13, 22.§.

Par Tumes un Degoles pagastu pārvaldes
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Pamatojoties uz Tukuma novada Domes 02.07.2015. noteikumiem Nr.9 „Kārtība, kādā
Tukuma novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas
pakalpojumu izcenojumus” (prot.Nr.7, 9.§.):
1. apstiprināt Tumes un Degoles pagastu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi
(pielikumā),
2. ieņēmumus no maksas pakalpojumiem iemaksāt Tumes un Degoles pagastu pārvaldes
pamatbudžeta kontā vai pārvaldes kases,
3. noteikt, ka par maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izlietot izdevumiem, kas
saistīti ar maksas pakalpojumu nodrošināšanu un citiem uzturēšanas izdevumiem atbilstoši Tumes
un Degoles pagastu pārvaldes apstiprinātajai tāmei,
4. maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī,
5. Uzskatīt par spēku zaudējušiem:
5.1. Tukuma novada Domes 27.02.2014. lēmumu „Par noteikumiem „Tumes kultūras nama
maksas pakalpojumi” (prot.Nr.2, 4.§.);
5.2. Tukuma novada Domes 26.06.2014. lēmumu „Par autotransporta izmantošanas tarifiem
Tumes un Degoles pagastu pārvaldē” (prot.Nr.7, 25.§.);
5.3. Tukuma novada Domes 26.06.2014. lēmumu „Par veļas mašīnas Elgenius izmantošanas
tarifu Degoles pagastā” (prot.Nr.7, 30.§.);
5.4. Tukuma novada Domes 28.05.2015. lēmumu „Par noteikumiem „Degoles pagasta
Tradīciju zāles maksas pakalpojumiem” (prot.Nr.5, 5.§.).

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Administratīvās nodaļas vadītāja
29.09.2017.
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R.Skudra
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Pielikums
Tukuma novada Domes 26.11.2015.
lēmumam (prot. Nr.13, 22.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes 28.09.2017.
lēmumam (prot. Nr.16, 14.§.)

Tumes un Degoles sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.
k.

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pakalpojuma veids*

Vienības tradīciju zāles ( ar inventāru)
noma
Tumes kultūras nama telpu (ar inventāru)
noma
Tumes kultūras nama zāles, foajē un
koplietošanas telpu (ar inventāru) noma
Tumes kultūras nama foajē un
koplietošanas telpu (ar inventāru) noma
Tumes kultūras nama aktieru telpu (ar
inventāru) noma
Praviņu skolas (ar inventāru) noma
Praviņu skolas sporta zāles (ar inventāru)
noma
Praviņu skolas ēdnīcas telpu (ar
inventāru) noma
Veļas mašīnas Elgenius pakalpojumi
Stomatoloģisko iekārtu noma
Kopēšana-printēšana A4 lapa, melnbalta
no vienas puses
Kopēšana-printēšana A4 lapa, melnbalta
no abām pusēm
Kopēšana-printēšana A4 lapa, krāsaina
no vienas puses
Kopēšana-printēšana A4 lapa, krāsaina
no abām pusēm

Mērvienība

Cena bez
PVN
PVN (euro) (euro)*

Cena ar
PVN (euro)

1 st.

3.00

0.63

3.63

1 st.

20.80

4.37

25.17

1 st.

8.15

1.71

9.86

1 st.

1.65

0.35

2.00

1 st.

13.62

2.86

16.48

1 st.

6.60

1.39

7.99

0.53

3.03

6.33
0.01

36.50
0.04

1 mazgāšanas 2.50
cikls
mēnesis
30.17
1 gab.
0.03
1 gab.

0.06

0.01

0.07

1 gab.

0.08

0.02

0.10

1 gab.

0.16

0.03

0.19

Atvieglojumi:
1. Cenrāža 1., 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2.punktā noteiktajiem maksas pakalpojumiem maksa
tiek samazināta par 50 % Tukuma novada teritorijā reģistrētajiem uzņēmumiem un biedrībām.
2. Cenrāža 1., 2.1., 2.2., 2.3., 3.1., 3.2.punktā noteiktajiem maksas pakalpojumiem tiek
piemērots atvieglojums 100 % apmērā Tukuma novada pašvaldības iestādēm un Tumes un Degoles
pagastu pārvaldes pašdarbības un sporta kolektīvu dalībniekiem, pirmsskolas vecuma bērniem un
skolēniem.
Domes priekšsēdētājs
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