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APSTIPRINĀTI 
ar Kuldīgas novada Domes  

2016.gada 22.decembra  
sēdes lēmumu  

(prot. Nr.16, p.18.)  
 
 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2016/18 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 

maksas pakalpojumi 
Kuldīgā, Kuldīgas nov. 

 
Izdoti saskaņā ar  

Publisko aģentūru likuma  
17.panta ceturto daļu 

 
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā 

bibliotēka” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi 
(pielikumā). 

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras naudas norēķinu veidā 
Aģentūras kasē vai bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību. 

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši 
Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā 
arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai. 

4. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu. 
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Kuldīgas novada 

pašvaldības bezmaksas izdevumā „Kuldīgas novada vēstis”. 
6. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Kuldīgas novada pašvaldības saistošie 

noteikumi Nr. 2012/27 „Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 
maksas pakalpojumi” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2012.gada 25.oktobra sēdes 
lēmumu (prot. Nr.14, p.37.))  

 
 
Domes priekšsēdētāja       Inga Bērziņa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pielikums 
Kuldīgas novada Domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.2016/18 
 

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 
Sniegto maksas pakalpojumu cenrādis 

 
Nr. 
p.k. Pakalpojuma veids* Mērvienība Cena bez PVN 

(EUR) 
 
 

1. 

Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 
formāta 1 melnbalta lappuse gab. 0.07 

 
 

2. 

Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A3 
formāta 1 melnbalta lappuse gab. 0.14 

 

 
 

3. 

Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 
formāta 1 krāsaina lappuse gab. 0.44 

 

 
 

4. 

Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A3 
formāta 1 krāsaina lappuse gab. 0.82 

5. Dokumentu iesiešana gab. 1.66 
 

6. Dokumentu laminēšana A4 formāts gab. 0.50 

 
7. 

Dokumentu laminēšana A3 formāts 
 gab. 0.90 

 
 

8. Attēla un teksta skenēšana – 1 vienība gab. 0.14 
 

9. Semināra zāles īre stunda 12.00 
 

10. 
Semināra zāles īre atlaide 50% apmērā 

mācībām stunda 6.00 

Piezīme. Maksa par pakalpojumiem netiek aplikta ar PVN.  

Domes priekšsēdētāja I.Bērziņa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Saistošo noteikumu Nr. 2016/18 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras  

„Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas pakalpojumi 
paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Publisko aģentūru likuma 17.panta otrajā daļā noteikts, ka pašvaldības 
uzdevumu īstenošana tiek nodrošināta, sniedzot maksas pakalpojumus 
saskaņā ar pašvaldības domes apstiprinātu cenrādi, bet 17.panta ceturtā 
daļa nosaka, ka pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka 
un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.  
 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka maksas pakalpojumu izcenojumus 
Kuldīgas novada pašvaldības aģentūrā „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” 
Iepriekš apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 2012/27 „Kuldīgas novada 
pašvaldības aģentūras „Kuldīgas Galvenā bibliotēka” maksas 
pakalpojumi” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2012.gada 
25.oktobra sēdes lēmumu (prot. Nr.14, p.37.)), taču laika gaitā  
mainījušās izmaksas, mainoties elektroenerģijas cenām, atalgojumiem 
u.c. . 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Maksas par pakalpojumiem iekasēšana papildina budžeta ieņēmumus 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms 

 
Domes priekšsēdētāja     Inga Bērziņa 


