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LĒMUMS
Tukumā
2018.gada 28.jūnijā

prot. Nr.15, 9.§.

Par Tukuma novada Tukuma tūrisma
informācijas centra 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 Tukuma novada Tukuma tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumu
cenrādi (pielikumā),
2. ieņēmumus no maksas pakalpojumiem iemaksāt Tukuma novada Domes pamatbudžeta
kontā,
3. noteikt, ka par maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus var izlietot izdevumiem, kas
saistīti ar maksas pakalpojumu nodrošināšanu, Tukuma novada tēla popularizēšanu, zīmola
ieviešanu un citiem uzturēšanas izdevumiem atbilstoši Tukuma novada Domes apstiprinātajai
tāmei,
4. maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2018.gada 1.jūlijā,
5. ar 2018.gada 1.jūliju uzskatīt par spēku zaudējušu Tukuma novada Domes 2016.gada
28.janvāra lēmumu „Par Tukuma novada Tukuma Tūrisma informācijas centra maksas
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” (prot.Nr.2, 31.§.).

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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Pielikums
Tukuma novada Domes 28.06.2018.
lēmumam (prot. Nr.15, 9.§.)

Tukuma tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.
p.k.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
3.
3.1.

4.
4.1.

4.2.
5.
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

Pakalpojuma veids

Kopēšanas pakalpojumi
A4 lapas kopēšana melnbaltā drukā
uz vienas puses / uz abām pusēm
A3 lapas kopēšana melnbaltā drukā
uz vienas puses / uz abām pusēm
A4 lapas kopēšana krāsainā drukā
uz vienas puses / uz abām pusēm
A3 lapas kopēšana krāsainā drukā
uz vienas puses / uz abām pusēm
Printēšanas pakalpojumi no
interneta vai datu nesējiem
A4 formāta melnbalta izdruka uz
vienas puses / uz abām pusēm
Skenēšanas pakalpojumi
dokumentu oriģinālu skenēšana un
saglabāšana elektroniskā formā vai
nosūtīšana uz e-pastu
Citi biroja pakalpojumi
teksta pārrakstīšana pēc klienta
pieprasījuma (1 lapa / 1800 zīmes)
ar nosūtīšanu uz e-pastu vai
ierakstīšanu datu nesējā
pasākumu afišu sagatavošana
Tūrisma pakalpojumi
Aviobiļešu rezervācija, lidojuma
iečekošana, rezervācijas un biļešu
izdruka
Lidojuma iečekošana
aviosabiedrības mājas lapā un avio
biļetes izdruka
Prāmju rezervācija internetā
Naktsmītņu rezervācija Baltijā un
Eiropā
Ekskursiju maršrutu izstrāde pa
Latviju 2 un vairāk dienām (bez
naktsmītņu rezervācijas)
Ekskursiju maršrutu izstrāde pa
Baltiju 2 un vairāk dienām (bez
naktsmītņu rezervācijas)
Ekskursiju maršrutu izstrāde pa
Eiropu 3 un vairāk dienām (bez
naktsmītņu rezervācijas)

Mērv.

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar PVN
(euro)

lapa

0,04 / 0,08

0,01 / 0,02

0,05 / 0,10

lapa

0,07 / 0,12

0,01 / 0,03

0,08 / 0,15

lapa

0,05 / 0,08

0,01 / 0,02

0,06 / 0,10

lapa

0,07 / 0,12

0,01 / 0,03

0,08 / 0,15

lapa

0,13 / 0,17

0,03 / 0,03

0,16 / 0,20

lapa

0,17

0,03

0,20

lapa

1,16

0,24

1,40

pasūtījums

4.83

1,01

5.84

pasūtījums

5,78

1,22

7,00

pasūtījums

4,13

0,87

5,00

pasūtījums
pasūtījums

4,13
8,26

0,87
1,74

5,00
10,00

pasūtījums

23,97

5,03

29,00

pasūtījums

42,20

8,86

51,06

pasūtījums

56,28

10,82

68,10

Nd15-18
40

6. Citi nosacījumi:
6.1. Noteikt piecenojumu TIC pārdošanā saņemamajām precēm - kartēm, ceļvežiem,
grāmatām u.c. poligrāfiskajiem materiāliem – 30% apmērā pie piegādātāja cenas;
6.2. noteikt piecenojumu TIC pārdošanā saņemamajām precēm - suvenīriem u.tml. precēm
ar piegādātāja cenu līdz 10 euro par vienību – 20% apmērā pie piegādātāja cenas;
6.3. noteikt piecenojumu TIC pārdošanā saņemamajām precēm - suvenīriem u.tml. precēm
ar piegādātāja cenu virs 10 euro par vienību – 10% apmērā pie piegādātāja cenas.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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