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3.4.
Par Koknesesnovada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas maksas
pakalpojumu cenraža “Kokneses tūrisma informācijascentrā"apstiprināšnnu

Icpannusies ai- Kokneses novada domes Tūrisma un sabiedrisko attiecibu nodaļas
informaciju ar lūgumu apstiprināt maksas pakalpojumus "Kokneses tūrisma informācijas
centra", pamatojoties uz iikutna "Par pasuaiaioam“ 21.pama pirmās daļas 14;
apakšpunktu, ņemot vērā kiti—ausu un attistibas pastāvīgās komitojas 20032019.
ieteikumu, atklāti balsujot, mms (iigoins Crunšwins, Aigars kainms, janis Krumiņš, peteris
Kelš ] lsLiepiņšjklgarsMiki ,]āiusMiezīnaRihardakmukhsJīenr sLučmelis.|varsM.īlu)š.
Vaiuis siious, ziedonis viitie, nauus vingiisi. Vannai, AI'TURASV nau, koktieses noratia dome
NGLEMI

1. Apstiprināt Kokncsos novatia domes iūrisma im sabiedrisko attiecibu nodaļas
maks s pakalpūļumus “koknesos \ūiīsma infoi mācija: centiā” [pieukumā]:

2 Ieņēmumus no maksas pakaipojumieni iemaksāt kokueses novada domes kasē,
3 Noteikt, ka par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos ]īdyakļus Kokneses

novada domes Tūrisma \m sabietinsko attiecibu nodaļa var Izlietoļ izdevumiem,](assaistīti
ar maksas pakaipojumu nodrošināšanu, Kokneses novada teia popuiaiizēsanu, veidošanu
un citiem Kokneses tūrisma infmmāciļas centra uzturēšanas izdevumiem, atbustoši
apstlprinātajūm budžeta \āmēms

4 Lēmums stājas spēkā ar Zū19.gatla i.apriii
5 Ar lē numa stāšanos spēka atzit par spēku Taudējušu Kokneses nowtdil domes

2018.gada 2 ja domes sēdes lēmumu Nto 5 (pi-GLNJ) „pat Koknests iiouttia domes

iutisma un sabiedrisku t.iticoitiu nooaias m. sas paktiijmjuniu eentaza apstiptt asami

_ Kūku-eses [ūitsmu miblm
' :: ccnuā".

6. Maksas pakalpojumu teiitadi „koknoses tūi isina informacijas Cenuā" pubiitēt
Kokneses noraua tnt is iapamm koluicse 1x.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs (personiskaisparaksts) D Vingris
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OKNEVSESW'v. aDOME
Ficllkumx

Kokneses novada domes
2019.gada 27.marta

lēmumam Nr. 8.1(prowr5j

Koknesesnnvndn domes Tūrisma un sabiedrisku auieeibu nodaļas
mnluns pakalpojumu cenrādis „Kokneses tūrisma informācijas eenuā"

1.1eejzis biļete Koknesesviduslaiku pilsdrupu ieriici-ijas apmeklējumam

Cena bez PVN Cena ar
Pakalpojuma veids

\
Mērvienība . PVN 21% PVN'

(cum) (euro) (euru)
1.1.7Pleaugušailem Vlenm personai 1.32 0 28 1.50
1. ' — '2 RĒPĪESWW' vienai personai (! ee (1.11 (1.80
personain *1.3. Peiisioiiariem,
skolēniem. , , _ .

studennem (Umm Vienai personai 0.99 n 11 1.zn

apliecību)
z piedugušmun

_
2 vai valrāk .

1 fi. Glmenel bēm m 15 4.13 0.87 5 00

gadu Veulmam
z pieaugušie un

1.5 Gadakarte ģimenei z vaivnirāk . .
. 0.6 4 00

[novada iedzīvotājiem] bērni lidz 11: ”l )

gadu vecumam
20 un vairāk' .' 1001.5 Atlnlde grupu [mmm

/u

1 7. Pirmsskolas vecuma
līei'mcmlplersonrām ar Bezmaksas
invalidicau [uzrailui
apliecību]

\

z. Pakalpniumi Koknesespilsdrupās

Cena Cāļa
bez PVN .“

pakalpojuma veids Mērvienība PVN 21%
\ (Agra (euro)

\

[zum]

Z 1' “'”'“FUĒWMW l ] stunda 70.25 1475 35 no
noma pasākumiem 1

l



iz. Naudas kalšana 1 monēta \ 1.05 0.35 2.00

. Kāzu uzvedumx
[maksa \uduslaiku un , ,

folldoras kopas vadīcancm
4” ““*"“ 17-35 3-54 210"

ģxek xekasēta agsewšķi] , !; personām 4.13 0.07 5.00
2 4. Pasākuma mgnnlzēšana
[maksa pasakuma vadnanem par kam. nakeše 0.83 0 17 1 00
tiek xekasēm atsevxšķi] personu

Ēš;$ģīģfāī_[g“'d5'
501"

1 stunda 0 26 1.74 10,00

Ēģxffģ'rīš" tm“ ““m“ 1 gab /5umdā 1.05 0.35 2.00

' Krēslu noma ,
1 gab 1 24 0.20 1.50;

. . akla noma 1 gab. 3.72 0 73 1 50 ,
2 9 Galdauta noma
Jam rcģisu-ācnas galdam)

lgūb 8 26 1-74 10 00

2.10. Ekspedīcuas („Hannas
ceļi”, „2000-51 Daugava")

1 Ē“ ”3 0 37 5 0"

211 knknescsnovada
pastkartes val fotoaltēla
nusntīšana na pasm 1 gab. 1.65 0.35 2.00

(aploksne,marka, nogāde
Kokneses pasta nnda
Z.]Z.Aumo;11dsnan/iešu.
angļu, knevu, vācu, 1 gab.] Stundā 1.24 0.25 1.50

lICLuVIeŠU, \gauņu valodā]
? 13 Audiogvda unmnwšunas zoun varāk 10%
anane grupa parsonas

2 11. Spēles:
214 1. enks Šenā Hanzas

2 14.2 dūmmn „k .nts 1 gab / stundā 1.05 0.35 2.00

Koknesē”
2.143. puzlc „Kokneses
vidusmiku pHSdrupns” ,
2 13. Spēļu komplekts cu'ks
„Sena Hanzas pilsēta
Knknese“, domina „Ražuts Kommekts/stundā 1 13 0.07 5 00

Knknesē”, pnzxe „Kokneses
uduslavku p11sdn.pas”
2.16. Ekskursnu programma
Mnku kambarī [līdz 15 pers.] 30 miuūtcs 4.13 0.07 5.00

(maksa programmas \ 4



vadītājam tiekšeknsem \

atsevlsķiļ , \

3. Ekskursijas vadītāja pakalpojumi Koknesespilsdrupās, pn
Koknesespagastu, novadu [iepriekš piesakot)

Cena PVN Cena 5
Pnkalpoiuma veids Mērvienība bez PVN 21% PVN' '

(euro) (euro) (Burn)

altings“ “hd“ Komo“; 0 5 stunda 5 79 1.21 7 00

3.2 iemesu valudā Kokneses
1 Stunda 12 m 2 6” 15 00

pagasta centra Lcritnriļā .

'

3.3. Svešvaloda (angļu, vācu,
* '

krievu] Kokneses pilsdrupās
0 Ē ““”d“

..
3 Z“ 1-74 10 00

'34 Svešvninaa (angļu, vācu,
krievu] Kokneses pagasta 1 stunda 17 36 3 (14 21.00
cenu-a tenlnnjā

4. PakalpojumiKokneses tūrisma informācijas centrā

ES;“ PVN
\

Cena nr
Pakalpojuma veids Mērvienība Pm 21% nav

(zum) (euro) (euro)

4.1 Kopēšana 1 ldppuse 0.12 0.03 0.15

4.2. Skenēšana 1 vienība 0 15 0 04 o zu ,
Ēžļmāgīšjg'mm 1 lappuse 012 ' 0.03 015

4/1 Kūnsuhācuas tūrisma
ļautājumnš (izņemot 1 stunda 20.61, 4 34 25m;
novada u'lnĒmĒJHS) .

1

LA: 5. ĪZSk Žu vēies noma“ 1 stunda ln OU \ 2.10 12.10 \

' mmm lm mhmdriskn attiedbu muma lEņčmllmr no maksu; pakalpojumiem un

suvenīru tirdzniecībasjūunlick „21% PVN, ]1) Kuklissesnuvndu dnmc „ Piwmnūms vērtība:
nudnkļa maksāta/u" Kokrwves tūrisma mformricņnsmm; lzsLāžu ZŪĪBS telpu labdarības pasākumiem,
SaSkuņajomr novadu dum], varizmanto!m maksu., nu mmmSmu/(saī tiek atbrīvuta novada

dome. nnvuda amm iestādes un strukmwlēnīhux

5. Citi nosacījumi:
5.1 Noteikt piec nojumu Tūrisma informāciļas wntrā pārdošanā saņemamajēm

precēm - kartēm, ceļvežu-ni, grāmmāmu c pmigrāfiskauemmaterialicm , 3m apmērā pvc

piegādātāid cei\a>;



5.2. notelkt piecenoiumu Tūrisma „.me mas centrā pārdošanā saņemamajām
precēm , suvenīrlem utml. precēm ar piegādālaīa cenu līdz 10 cum par vlenību - z0w/n

apmērā ple piegādātāja cenas;
5.3. noteikt plecennjumu Tūrisma inlormācijas cenu-ā pārduša ; saņemam ' m

precēm * >uvenīr|em utml precēm ar plegādālāja cenu vlrs 10 euro par vienību * 10%
apmērā ple pleg cenas

5 4 Precēm, kuras legādāms līdz 2017 gada 30 lluvcmbrlm, atstāt spēkā leprlekš
apmpn cenas.

G.Maksas pakalpūļumll cemādls stājas spēkā ar 2019. gada Lamh.

Sēdes vadluljs,
domes priekšsēdētājs [perounlakals paraksts) D Vingris

Kokneses novada
02.04. 2019.
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