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NOTEIKUMI
Valkā
2014.gada 27.martā

Nr.9
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2014.gada 27.marta sēdes lēmumu
(protokols Nr.4, 5.§)

Valkas novada domes, tās iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumu metodikas un sniegto pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar likuma ,,Par pašvaldībām’’
15.panta pirmās daļas 1.punktu un 41.panta 1.daļas 2.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika jāpielieto novada domes
struktūrvienībām, iestādēm, pagastu pārvaldēm, kas nodrošina visa veida publisko
pakalpojumu sniegšanu.
2. Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas
kārība balstīta uz 2011.gada 3.maija Ministru Kabineta noteikumiem Nr 333 ,,Kārtība,
kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu
sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība’’.
3. Noteikumi neattiecas uz to maksas pakalpojumu izcenojumu jeb cenas aprēķināšanu,
kuru noteikšanas kārtību regulē augstākstāvoši normatīvie akti vai atsevišķi pieņemtie
Valkas novada domes saistošie noteikumi.
4. Iestāžu un struktūrvienību ieņēmumu apjomu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem
plāno, ņemot vērā katram maksas pakalpojumam apstiprināto izcenojumu (ar pievienotās
vērtības nodokli, ja tāds tiek piemērots) un prognozēto sniegto maksas pakalpojumu
apjomu.
5. Iestādes un struktūrvienības ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu
apjomu plāno tādā pašā apmērā kā ieņēmumus no sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
II. Sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika
6. Lai noteiktu maksas pakalpojuma izcenojumu, katram maksas pakalpojumam jāizstrādā
maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins saskaņā ar 1.pielikumu.
7. Maksas pakalpojuma izcenojumā ietver tikai ekonomiski pamatotas izmaksas.
8. Maksas pakalpojuma izcenojumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:
Imp = ( Tizm. + Nizm.) / Vsk., kur
Imp - viena sniegtā maksas pakalpojuma veida vienas vienības izcenojums;
Tizm. - tiešās izmaksas jeb izmaksas, kas tieši attiecināmas uz maksas pakalpojuma
sniegšanu. Šīs
izmaksas parasti ietver maksas pakalpojuma sniegšanai izlietoto materiālu iegādes
izmaksas, degvielas un tiešās darba samaksas izmaksas, kā arī ar šo samaksu saistītās
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

Nizm. - netiešās izmaksas jeb izmaksas, kas ir netieši saistītas ar attiecīgā maksas
pakalpojuma sniegšanu, piemērām, pamatlīdzekļu remonta un ekspluatācijas izdevumi,
telpu apkures un apgaismošanas izdevumi, pamatlīdzekļu nolietojums, nomas maksa un
apdrošināšanas maksājumi, vispārējās nozīmes palīgmateriāli un citi ar attiecīgā maksas
pakalpojuma sniegšanu netieši saistīti izdevumi;
Vsk. - plānotais maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā;
9. Lai noteiktu netiešo izmaksu summu, ko pieskaitīt pakalpojuma pašizmaksā ir jāsagrupē
netiešās izmaksas pa to rašanās vietām, jānosaka darbības apjomu un jānosaka
pieskaitījuma likme.
Pieskaitījuma likme = netiešo izmaksu summa/darbības apjoms.
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Netiešo izmaksu sadalīšanai pa kalkulācijas objektiem var izmantot:
9.1. netiešo izmaksu sadalīšana pa pakalpojumiem proporcionāli pārdoto preču skaitam;
9.2. netiešo izmaksu sadalīšana proporcionāli pakalpojuma darbietilpībai;
9.3. netiešo izmaksu sadalīšana proporcionāli tiešo materiālu izmaksām, tiešā darba
izmaksām vai ražošanas izmaksām.
10. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinā iekļautās izmaksas klasificē saskaņā ar
normatīvajiem
aktiem par budžeta izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, norādot
izdevumu klasifikācijas kodu( četras zīmes).
11. Aprēķinot maksas pakalpojumu izcenojumus, tajos paredz atvieglojumus normatīvajos
aktos noteiktajām mērķa grupām (piemērām, bērni, daudzbērnu ģimenes, pensionāri,
personām, kurām noteikta invaliditāte, bez vecāku gādības palikuši bērni), lai nodrošināt
maksas pakalpojumu pieejamību.
12. Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinā un noteikumos par maksas pakalpojumu
cenrādi izcenojumu summas norāda eiro un centos.
13. Vadības izmaksas maksas pakalpojumu izcenojuma aprēķinā ietver ar novada domes
sēdē apstiprinātu pieskaitījuma likmi.
14. Maksas pakalpojuma izcenojumu apstiprina novada domes sēdē. Operatīvās
saimnieciskās darbības nodrošināšanas nepieciešamības gadījumā maksas pakalpojumu
izcenojumu apstiprina novada domes priekšsēdētājs un informē nākošā domes sēdē.
15. Maksas pakalpojuma izcenojumu pārskata un izdara grozījumus maksas pakalpojumu
cenrādī šādos gadījumos:
15.1. ir izdarīti grozījumi normatīvajos aktos vai mainījušies apstākļi, kas būtiski ietekmē
struktūrvienību,
iestāžu, pagastu pārvalžu sniedzamo maksas pakalpojumu klāstu;
15.2. ir būtiski mainījušās tiešās vai netiešās izmaksas, kuras veido maksas pakalpojuma
izcenojumu;
15.3. ir tā mainījies plānoto maksas pakalpojumu vienību skaits noteiktā laikposmā, ka
tas būtiski ietekmē vienas pakalpojumu vienības sniegšanas izmaksas.
III. Maksas pakalpojumu cenrāža izstrādāšana
16. Maksas pakalpojumu cenrādi izstrādā saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.
17. Noteikumos par maksas pakalpojumu cenrādi var norādīt maksāšanas kārtību,
atvieglojumus, to piemērošanas nosacījumus un citus īpašos nosacījumus.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

V.A.Krauklis

1.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.marta sēdes lēmumam

(protokols Nr.4,5.§)

SASKAŅOTS

_________________________________________
(amats)
(vārds, uzvārds)
(paraksts)
20... gada .................
Maksas pakalpojuma izcenojuma aprēķins

____________________________
iestāde, struktūrvienība
Maksas pakalpojumu veids____________________
Laikposms_________________________________

Izdevumu
klasifikācijas
kods

Rādītājs (materiāla, izejvielas
nosaukums, atlīdzība un citi
izmaksu veidi)

1

2
Tiešās izmaksas

Izmaksu apjoms noteiktā
laikposmā viena maksas
pakalpojuma veida
nodrošināšanai.
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Tiešās izmaksas kopā:
Netiešās izmaksas
Netiešās izmaksas kopā:
Vadības izmaksas
Pakalpojuma izmaksas kopā:

Maksas pakalpojuma vienību skaits noteiktā laikposmā

_________________

Maksas pakalpojuma izcenojums (EIRO) pakalpojuma izmaksas kopā
Dalītas ar maksas pakalpojumu vienību skaitu noteiktā laikposmā___________
Prognozētais maksas pakalpojumu skaits gadā (gab)*____________________
Prognozētie ieņēmumi gadā (EIRO) (prognozētais maksas pakalpojumu
skaits gadā, reizināts ar maksas pakalpojuma izcenojumu)_________________
Piezīme:* Ailes neaizpilda, ja izvēlētais laikposms ir viens gads.
Aprēķinu sastādīja ______________________________________
amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

2.pielikums
Valkas novada domes
2014.gada 27.marta sēdes lēmumam
(protokols Nr.4,5.§)

Valkas novada domes maksas pakalpojumu cenrādis

Pakalpojuma veids
Nr
p.k.

Mērvienība

Cena bez
PVN,
EUR

PVN,
EUR

Cena ar PVN,
EUR

Piezīme. Ja maksas pakalpojumam nepiemēro pievienotās vērtības nodokli vai piemēro
samazinātu nodokļa likmi, cenrādī pie attiecīgā maksas pakalpojuma izdara atbilstošu
atsauci un piezīmēs norāda „Pievienotās vērtības nodokļa likuma attiecīgo pantu un tā
daļu.”

