
K U L D Ī G A S  N O V A D A  D O M E

Baznīcas ielā 1,Kuldīga,Kuldīgas novads, LV-3301 tālr.63322469 fakss 63341422 dome@kuldiga.lv www.kuldiga.lv

APSTIPRINĀTI
ar Kuldīgas novada Domes 

2013.gada 28.novembra 
sēdes lēmumu 

(prot. Nr.16., p.47.) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2013/37
Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/28 ”Kuldīgas

novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs”
maksas pakalpojumi”
Kuldīgā, Kuldīgas nov.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Publisko aģentūru likuma 
17.panta otro daļu un ceturto daļu

Izdarīt  Kuldīgas  novada  pašvaldības  saistošajos  noteikumos  Nr.2012/28  ”Kuldīgas  novada
pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs”maksas pakalpojumi”  šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1.punktā vārdu "(pielikums)" ar skaitļiem un vārdiem "(1. un 2.pielikums)".
2. Papildināt noteikumus ar 7., 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

”7. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.
  8. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

            9. Skaidras naudas maksājumiem, kurus  Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā
vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu."

Domes priekšsēdētāja  Inga Bērziņa



Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
 Nr.2012/28 ”Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras 

”Kuldīgas novada muzejs” maksas pakalpojumi” 
1.pielikums

      Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs”
maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids* Mērvienība Cena bez
PVN
(Ls)

PVN
(Ls)*

Cena ar
PVN
(Ls) *

1 Muzejpedagoģijas
nodarbība

1 st. 0,60 Nav PVN
maksātājs

0,60

2 Krājuma materiālu
skenēšana un izdruka
(1vienība - krāsaina)

gab. 0,50 Nav PVN
maksātājs

0,50

3 Krājuma materiālu
skenēšana un izdruka
(1vienība –melnbalta)

gab. 0,30 Nav PVN
maksātājs

0,30

4 Izbraukuma lekcija
”Pagasta atmiņu

albūms”

1 diena
(8 st.)

30,00 Nav PVN
 maksātājs

30,00

* PVN nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.panta 5.3daļu.



Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
 Nr.2012/28 ”Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras 

”Kuldīgas novada muzejs” maksas pakalpojumi” 
2.pielikums

      Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Kuldīgas novada muzejs”
maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids* Mērvienība Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(Ls)*

Cena ar
PVN

(euro) *
1 Muzejpedagoģijas

nodarbība
1 st. 0,85 Nav PVN

maksātājs
0,85

2 Krājuma materiālu
skenēšana un izdruka
(1vienība - krāsaina)

gab.
0,71

Nav PVN
maksātājs 0,71

3 Krājuma materiālu
skenēšana un izdruka
(1vienība –melnbalta)

gab.
0,43

Nav PVN
maksātājs 0,43

4 Izbraukuma lekcija
”Pagasta atmiņu

albūms”

1 diena
(8 st.) 42,69

Nav PVN
 maksātājs 42,69

* PVN nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 3.panta 5.3daļu.



Saistošo noteikumu Nr. 2013/37
Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2012/28

”Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras ”Kuldīgas novada muzejs”
maksas pakalpojumi”
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Euro ieviešanas  kārtības  likuma  31.panta  pirmā  daļa  un  Ministru
kabineta  2012.gada  27.jūnija  rīkojuma Nr.282 ”Par  „Koncepciju  par
normatīvo  aktu  sakārtošanu  saistībā  ar  eiro  ieviešanu  Latvijā””
1.2.apakšpunkts.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ņemot  vērā,  ka  ar  2014.gada  1.janvāri  Latvijā  tiks  ieviests  euro,
nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus Kuldīgas novada pašvaldības
2012.gada  25.oktobra  saistošajos  noteikumos  Nr.  2012/28  Kuldīgas
novada pašvaldības aģentūras ”Kuldīgas novada muzejs” maksas
pakalpojumi (turpmāk - saistošie noteikumi Nr.2012/28), aizstājot tajos
latus ar euro.
Šie  saistošie  noteikumi  paredz  aizstāt  saistošajos  noteikumos
Nr.2012/28  latus  ar  euro atbilstoši  Euro ieviešanas  kārtības  likuma
32.pantā paredzētajiem principiem. 
Noteikumu  projekts  paredz,  nemainot  pastāvošo tiesisko  regulējumu
pēc  būtības,  aizstāt  latus  ar  euro,  attiecīgi  veicot  noapaļošanu
iedzīvotāju ērtībai un iedzīvotājiem par labu.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Ietekme uz budžetu  neievērojama.

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

Konsultācijas  ar  privātpersonām  saistošo  noteikumu  izstrādē  nebija
nepieciešamas,  jo  grozījumi  saistošajos  noteikumos  Nr.2012/28
nemaina  pastāvošo tiesisko regulējumu pēc  būtības,  bet  tikai  aizstāj
latus ar  euro, turklāt ir sabiedrībai labvēlīgāki, jo saistošo noteikumu
izstrādē  ir  pielietots  Euro ieviešanas  kārtības  likuma  32.panta  otrās
daļas  2.punkts,  veicot  naudas  summas  noapaļošanu  par  labu
iedzīvotājiem.

Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa


