
Naujenes pagasta pārvalde pamatojoties uz Daugavpils novada domes 

pieņemtajiem lēmumiem sniedz šādus pakalpojumus par maksu:                                              

 

1.1. kserokopijas izgatavošana: 

1.1.1. formāts A4 no vienas puses 1 lapa EUR 0,07, 

1.1.2. formāts A3 no vienas puses 1 lapa EUR 0,14; 

1.2. zāles (Skolas iela 6, Naujene, 18. novembra iela 392, Vecstropi) izmantošana 

1.2.1. 

semināriem, sanāksmēm, politisko partiju 

organizētajiem pasākumiem, komerciālajiem 

pasākumiem, t.sk., prezentācijām u.c. 

1 stunda EUR 14.00 

1.2.2. sporta, deju, aerobikas u.c. nodarbībām 1 stunda EUR 3.00 

1.3. 
multimediju tehnikas noma  izmantošanai 

nomātajā zālē 
1 stunda EUR 4,00 

1.4. 
par energoresursu izmantošanu  Daugavpils novada iedzīvotājiem, 

apmeklējot pirti 18. novembra ielā 392, Vecstropos: 

1.4.1. 
pieaugušajiem  un bērniem no 7 gadu vecuma 

(vienam apmeklētājam) 
1 stunda EUR 3,00 

1.4.2. grupām ( līdz 10 cilvēkiem) 1 stunda EUR 8,50 

1.4.3. 

iedzīvotājiem, kuriem  ir noteikts trūcīgas ģimenes 

(personas) statuss, I un II grupas invalīdiem, 

pensionāriem, kuri vecāki par 65 gadiem (vienam 

apmeklētājam) 

1 stunda EUR 1,50 

1.4.4. bērniem līdz 7 gadu vecumam  bezmaksas 

1.5. 
par energoresursu izmantošanu, mazgājot veļu 

pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

līdz 5 kg 

par 1 reizi 
EUR 1,20 

1.6. par energoresursu izmantošanu, apmeklējot dušu: 

1.6.1. 1 apmeklētājam 30 min. EUR 1,20, 

1.6.2. pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 30 min. EUR 0,60 

1.7. Naujenes jaunatnes un sporta centra telpu izmantošana: 

1.7.1. 
aktu zāles izmantošana (semināriem, sanāksmēm, 

prezentācijām u.c.) 
1 stunda EUR 15.00 

1.7.2. 
aktu zāles izmantošana   nodarbībām (deju, aerobikas 

u.c.) 
1 stunda EUR  3.00 

1.7.3. 
diskotēku un atpūtas pasākumu apmeklēšana (ieejas 

biļete) 
1 persona EUR  1.50 

1.7.4. Trenažieru zāles apmeklējums 1 stunda EUR  0,70 

1.7.4.1. Mēneša abonements 1 personai ( 3 x nedēļā) EUR 5,70 

1.7.4.2. bērniem un jauniešiem līdz 25 gadiem ieskaitot  bez maksas 

1.7.5. 
sporta zāles telpu izmantošana sporta nodarbībām, 

sacensībām un pasākumiem 
1.stunda EUR 3.00 



1.8. 
Piedalīšanās  Naujenes jaunatnes un sporta centra 

organizētajos pārgājienos ( velo, ūdens u.c.) 
1 diennakts EUR 5.00 

  

2. Noteikt, ka bez maksas tiek sniegti pakalpojumi: 

2.1. maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm (personām) par 1.1. punktā minētiem 

pakalpojumiem ; 

2.2. Daugavpils novada  sportistiem par 1.7.5. punktā minētiem pakalpojumiem, 

ja ir pamatots trenera, iestādes vadītāja iesniegums un nodarbību individuālais plāns. 

3. Maksājumus par 1.4., 1.5.,1.6;  1.7. un 1.8.  punktos minētajiem pakalpojumiem 

iekasē Naujenes pagasta pārvaldes pilnvarotās personas, izsniedzot Valsts ieņēmumu 

dienestā reģistrēto maksājumu kvīti vai ieejas biļeti.  

Pamatojums: 1) Daugavpils novada domes 2016.gada 14. jūlija lēmums Nr. 575 “ Par 

maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā”; 

                      2) Daugavpils novada domes 2018.gada 27.septembra lēmums Nr. 1058 

“ Par grozījumu Daugavpils novada domes 2016. gada 14. jūlija lēmumā Nr. 575 “ Par  

maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā”; 

                     3) Daugavpils novada domes 2018.gada 13.decembra lēmums Nr. 1204 “ 

Par grozījumu Daugavpils novada domes 2016. gada 14. jūlija lēmumā Nr. 575 “ Par  

maksas pakalpojumiem Naujenes pagastā”; 

 

Informācija aktualizēta:18.03.2019.  

  



Maksas pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvalžu 

kultūras institūcijās  

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids 

skaits/ 

mērvienība 
Izcenojums 

Ieejas biļetes uz organizētajiem maksas pakalpojumiem 

1. Diskotēka 1 persona 1,50 euro 

2. Atpūtas sarīkojums, balle 1 persona 2,50 euro 

3. 
Koncerts ar profesionālo mākslinieku/mūziķu 

piedalīšanos 
1 persona 3,50 euro 

4. Teātra izrāde, kino demonstrējums 1 persona 2,00 euro 

5. 

Amatierkolektīvu koncerts 

- pieaugušajiem 

- bērniem, skolēniem un pensionāriem 

 

1 persona 

1 persona 

 

1,50 euro 

0,70 euro 

6. Sporta nodarbība 1 persona 0,30 euro 

Amatierkolektīvu izbraukuma koncerts 

1. 
Amatierkolektīvu izrāde, koncerts (bez transporta 

izdevumiem) 
 45,00 euro 

2. 
Orķestru un kapelu koncerts (bez transporta 

izdevumiem) 
40 min. 140,00 euro 

Dalības maksas 

1. Mūzikas un mākslas skolu organizētā konkursā 

1 dalībnieks (no 

bērnu mūzikas 

skolas) 

15,00 euro 

2. Mūzikas un mākslas skolu organizētā konkursā 

1 dalībnieks (no 

bērnu mūzikas 

vidusskolas) 

30,00 euro 

3. Mūzikas un mākslas skolu organizētā konkursā 
1 dalībnieks (no 

augstskolas) 
50,00 euro 

4. 
Mūzikas un mākslas skolu organizētā festivālā, 

sietā vai citā pasākumā 
1 dalībnieks 3,00 euro 

5. 

Maksa kultūras centru/namu, tautas namu, klubu, 

sabiedrisko centru interešu pulciņos, studijās 

(vienā mēnesī) 

1 dalībnieks 4,50 euro 

6. 
Dalības maksa par meistarklases, radošās 

darbnīcas, lekcijas apmeklējumu 
1 dalībnieks 1,00 euro 

Telpu izmantošana pasākumu organizēšanai 

1. 
Kultūras centrā/namā, tautas namā, klubā (zāle 

virs 200 apmeklētājiem) 
1 stunda 15,00 euro 

2. 
Kultūras centrā/namā, tautas namā, klubā (zāle 

līdz 200 apmeklētājiem) 
1 stunda 7,00 euro 

3. Mazā sarīkojumu zāle (diskozāle) 1 stunda 6,00 euro 

4. Sporta zāle 1 stunda 3,00 euro 

Tehniskais nodrošinājums pasākumu organizēšanā 

1. 
Skaņu pastiprinošas iekārtas vienreizējā 

izmantošana (līdz 5 iekārtu veidiem) 
1 stunda 3,00 euro 



2. 
Skaņu pastiprinošas iekārtas vienreizējā 

izmantošana (virs 5 iekārtu veidiem) 
1 stunda 7,00 euro 

Citi maksas pakalpojumi 

1. kserokopijas izgatavošana:   

1.1. formāts A4 no vienas puses 1 lapa 0,07 euro 

1.2. formāts A3 no vienas puses 1 lapa 0,14 euro 

2. Printera izmantošana:   

2.1. melnbaltais printeris 1 lapa 0,07 euro 

2.2. krāsainais printeris 1 lapa 0,70 euro 

3. 
Elektroniskā iespieddarbu katalogu kartīšu 

drukāšana 
1 gab. 0,04 euro 

4. Brošēšana (A4 formāts) 

līdz 50 lpp. 0,40 euro 

50-100 lpp. 0,70 euro 

100-200 lpp. 1,15 euro 

Virs 200 lpp. 1,40 euro 

 

Maksas pakalpojumi Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestādēs 

Nr. 

p.k. 
Pakalpojuma veids 

Mērvienība/ 

skaits 
Izcenojums 

1. Kserokopijas izgatavošana: 

 - formāts A4 no vienas puses 1 lapa 0,07 euro 

 - formāts A3 no vienas puses 1 lapa 0,14 euro 

2. Datora izmantošana ārpusstundu laikā  1 stunda 0,45 euro 

3. 

Aktu zāles izmantošana (semināri, 

sanāksmes, prezentācijas u.c.) ar tehnisko 

līdzekļu izmantošanu 

1 stunda 15,00 euro 

4. Sporta zāles izmantošana: 

 

- sacensību organizēšanai (izņemot Daugavpils 

novada pašvaldības un tās iestāžu sacensības) 

Zemgales, Špoģu, Sventes vidusskolā, Nīcgales, 

Silenes un Lāču pamatskolā 

1 stunda 

 

 

18,00 euro 

 

 
- sacensību organizēšanai pārējās novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 
1 stunda 7,50 euro 

 Sporta nodarbībām: 

 - individuālās  1 stunda 0,50 euro 

 - grupa 5-9 cilvēki 1 stunda 7,00 euro 

  - grupa 10 un vairāk cilvēku 1 stunda 10,00 euro 

5. Sporta trenažieru izmantošana  1 stunda 0,70 euro 

6. Ēdamzāles izmantošana pasākumu rīkošanai: 

 - līdz 20 cilvēkiem 1 pasākums 30,00 euro 

 - no 21 līdz 50 cilvēkiem  1 pasākums 45,00 euro 

 - vairāk par 50 cilvēkiem 1 pasākums 60,00 euro 

7. 

Telpu izmantošana interešu pulciņu darba 

organizēšanai ( izņemot pulciņus, kuros 

piedalās iestādes bērni) 

Par vienu 

nodarbību (0,5h) 
0,70 euro 



8. 
Iestādes telpu izīrēšana nometnēm par gultas 

vietu bez veļas  

Diennaktī no 

personas 
2,85 euro 

9. 
Iestādes telpu izīrēšana nometnēm par gultas 

vietu ar veļu  

Diennaktī no 

personas 
4,30 euro 

10. 
Izglītības iestādes sporta bāzes izmantošana 

nometnes dalībniekiem 

Diennaktī no 

personas 
2,85 euro 

11. Ēdināšanas organizēšanas izdevumi 
Dienā uz 

personu 

no 5,70 

euro 

 

 


