Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.36)
Talsos

29.12.2010.

Nr.988

Par Talsu novada pašvaldības aģentūras
„Auseklis” maksas pakalpojumu izcenojumiem
Ņemot vērā pašvaldības aģentūras „Auseklis” iesniegtos priekšlikumus un, pamatojoties uz
likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Publisko aģentūru likuma 16.panta
otro daļu un 17.panta ceturto daļu,
Talsu novada dome nolemj:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 51 ”Par Talsu novada pašvaldības aģentūras „Auseklis”
maksas pakalpojumu izcenojumiem” (saistošie noteikumi pievienoti).
2. Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu pilsētas domes 12.05.2008. noteikumus Nr. 8 ”Par Talsu
pilsētas pašvaldības aģentūras „Auseklis” publisko maksas pakalpojumu izcenojumiem”
(sēdes protokols Nr. 11, § 5, lēmums Nr. 126).
Domes priekšsēdētājs
G.Tālberga-63232119
guntra.tlberga@talsi.lv
Lēmumu nosūtīt:
P/A „Auseklis”;
Finanšu nodaļai
Juridiskajai nodaļai

M.Krotovs

Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
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Saistošie noteikumi
(protokols Nr.36, lēmums Nr. 988)
Talsos

2010. gada 29.decembrī

Nr.51

Par Talsu novada pašvaldības aģentūras
„Auseklis” maksas pakalpojumu izcenojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu un
Publisko aģentūru likuma 16.panta
otro daļu un 17.panta ceturto daļu
1. Noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras ”Auseklis” maksas pakalpujumu izcenojumus kino
seansu apmeklējumiem.
2. Talsu pašvaldības aģentūras ”Auseklis” maksas pakalpojuma izcenojumi par viena kino
seansa apmeklējumu latos (ieskaitot PVN) ir šādi:
2.1. Bērniem līdz 12 gadu vecumam
- Ls 1,50
2.2. Studentiem un pensionāriem (uzrādot apliecību)
- Ls 1,80
2.3. Pārējām personām
- Ls 2,00
3. Maksas pakalpojuma izcenojums vienai personai par viena kino seansa apmeklējumu latos
(ieskaitot PVN) akciju vai īpašu aģentūras rīkotu projektu ietvaros ir Ls 1,00.
4. Aģentūrai ”Auseklis” ir tiesības noteikt īpašas atlaižu dienas, samazinot 2. punktā noteikos
maksas pakalpojuma izcenojumu apmērus par 50 %.
5. Uz kino seansiem, kuriem tiek piemērots attiecīgs vecuma ierobežojums, bērnu biļetes netiek
pārdotas.

Domes priekšsēdētājs
Parakstīti 30.12.2010.

M.Krotovs
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29.12.2010. saistošo noteikumu Nr.51
“Par Talsu novada pašvaldības aģentūras ”Auseklis” maksas pakalpojumu izcenojumiem”
paskaidrojuma raksts
Talsos

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Līdz šim maksas pakalpojumu izcenojumi kino seansu apmeklējumiem
tika noteikti ar Talsu pilsētas domes 12.05.2008.noteikumiem Nr. 8 ”Par
Talsu pilsētas pašvaldības aģentūras ”Auseklis” publisko maksas
pakalpojumu izcenojumiem” (sēdes protokols Nr. 11, § 5, lēmums Nr.
126). Publisko aģentūru likuma (spēkā no 01.01.2010.) 17.panta ceturtā
daļa nosaka, ka pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to
cenrādi apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Ar
01.01.2011. tiek noteikta jauna PVN likme – 22%. Līdz ar to ir
nepieciešams pārskatīt iepriekšējos noteikumus un jāizstrādā jauni
noteikumi, kurus jāapstiprina ar saistošajiem noteikumiem.

2.Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekts nosaka pašvaldības aģentūras ”Auseklis”
maksas pakalpojumu izcenojumus kino seansu apmeklējumiem
vairākām personu kategorijām, kā arī nosaka atlaižu piemērošanas
gadījumus

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu projekts paredz aktualizēt noteikumus saistībā ar
pievienotās vērtības nodokļa likmes izmaiņām. Tā kā pašvaldība ir
reģistrēta kā pievienotās vērtības nodokļa maksātājs un ar likuma „Par
pievienotās vērtības nodokli” grozījumiem pievienotās vērtības nodoklis
ar 2011.gada 1.janvāri ir paaugstināts no 21% līdz 22%, ir nepieciešams
atspoguļot minētās izmaiņas un veikt attiecīgos pārrēķinus.
Tāpat arī aģentūra ir pārskatījusi sniegto maksas pakalpojumu izmaksas
un konstatējusi atsevišķu sniegto pakalpojumu tiešo un netiešo izmaksu
pieaugumu, līdz ar to noteikumu projektā iekļautie jaunie maksas
pakalpojumu izcenojumi paredz sniegto maksas pakalpojumu
izcenojuma pieaugumu, lai segtu ar aģentūras sniegto pakalpojumu
nodrošināšanu saistītās izmaksas, saglabājot pakalpojuma kvalitāti un
pieejamību. Noteikumu projekts paredz, ka tiks paaugstināts izcenojums
jau šobrīd sniegto maksas pakalpojumu veidiem.

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 priekšsēdētājs
Sag.R.Kronberga

M.Krotovs

