
APSTIPRINĀTS 

Ar Preiļu novada domes 

2022.gada 30.jūnija 

Sēdes lēmumu 

(protokols Nr.14., 28.§) 

 

 

Preiļu Galvenās bibliotēkas 

maksas pakalpojumu cenrādis 

     
Nr. p.k. 

 
Maksas pakalpojums 

Cena bez 

PVN (euro) 

Cena ar 

PVN (euro) 

1. 
Ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamie* 

pakalpojumi   

1.1. Kopēšanas un izdrukas pakalpojumi 
  

1.1.1. Kopijas un izdrukas no bibliotēkas krājuma 
  

1.1.1.1. Informācijas (teksta) kopēšana un izdruka 
  

 

1.1.1.1.1. melnbaltā A4 formāta lapas viena puse  0,08 
 

1.1.1.1.2. melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0,12 
 

1.1.1.1.3. melnbaltā A3 formāta lapas viena puse  0,16 
 

1.1.1.1.4. melnbaltā A3 formāta lapas abas puses  0,24 
 

    
1.1.1.1.5. krāsainā A4 formāta lapas viena puse  0,24 

 
1.1.1.1.6. krāsainā A4 formāta lapas abas puses  0,47 

 
1.1.1.1.7. krāsainā A3 formāta lapas viena puse  0,47 

 
1.1.1.1.8. krāsainā A3 formāta lapas abas puses  0,87 

 

1.1.1.2. 
Informācijas (attēla) kopēšana un izdruka 

attēls lielāks par 1/4 lpp.   

 

1.1.1.2.1. melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0,16 
 

1.1.1.2.2. melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0,24 
 

1.1.1.2.3. melnbaltā A3 formāta lapas viena puse  0,32 
 

1.1.1.2.4. melnbaltā A3 formāta lapas abas puses  0,47 
 

    
1.1.1.2.5. krāsainā A4 formāta lapas viena puse 0,47 

 
1.1.1.2.6. krāsainā A4 formāta lapas abas puses 0,87 

 
1.1.1.2.7. krāsainā A3 formāta lapas viena puse  0,95 

 
1.1.1.2.8. krāsainā A3 formāta lapas abas puses  1,74 

 

2. 
Ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamie 

pakalpojumi   

2.1. 
Kopēšana no apmeklētāju dokumentiem un 

izdruka no datora   

2.1.1. Informācijas (teksta) kopēšana vai izdruka 
  

 

2.1.1.1. melnbaltā A4 formāta lapas viena puse  0,08 0,10 

2.1.1.2. melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0,12 0,15 

2.1.1.3. melnbaltā A3 formāta lapas viena puse  0,16 0,20 

2.1.1.4. melnbaltā A3 formāta lapas abas puses  0,24 0,30 

 
   

2.1.1.5. krāsainā A4 formāta lapas viena puse  0,24 0,30 

2.1.1.6. krāsainā A4 formāta lapas abas puses  0,47 0,60 

2.1.1.7. krāsainā A3 formāta lapas viena puse  0,47 0,60 

2.1.1.8. krāsainā A3 formāta lapas abas puses  0,87 1,10 



2.1.2. 
Informācijas (attēla) kopēšana vai izdruka 

attēls lielāks par 1/4 lpp.   

 

2.1.2.1. melnbaltā A4 formāta lapas viena puse 0,16 0,20 

2.1.2.2. melnbaltā A4 formāta lapas abas puses 0,24 0,30 

2.1.2.3. melnbaltā A3 formāta lapas viena puse  0,32 0,40 

2.1.2.4. melnbaltā A3 formāta lapas abas puses  0,47 0,60 

    
2.1.2.5. krāsainā A4 formāta lapas viena puse 0,47 0,60 

2.1.2.6. krāsainā A4 formāta lapas abas puses 0,87 1,10 

2.1.2.7. krāsainā A3 formāta lapas viena puse  0,95 1,20 

2.1.2.8. krāsainā A3 formāta lapas abas puses  1,74 2,20 

2.2. Citi maksas pakalpojumi 
  

 
2.2.1. 

Dokumentu skenēšana, ja to veic 

bibliotēkas darbinieks, (sākot ar sesto 

lapu) 

0,08 0,10 

 
2.2.2. Brošēšana ar spirāli  0,63 0,80 

 
2.2.3. 

Dokumentu iesiešana caurspīdīgos 

vākos 
1,58 2,00 

 
2.2.4. Dokumentu laminēšana (vizītkarte) 0,20 0,25 

 
2.2.5. Dokumentu laminēšana (A5) 0,28 0,35 

 
2.2.6. Dokumentu laminēšana (A4) 0,40 0,50 

 
2.2.7. Dokumentu laminēšana (A3) 0,80 1,00 

 
Telpu noma** 

  

 
2.2.5. 

Telpu noma (pamattelpas un 

koplietošanas telpas) 
0,06 euro par 1 m2/h 

 
2.2.6. Aparatūras noma. Multimēdiju sistēma. euro 8,00 par 1h 

     

  

Skolēniem, studentiem, pensionāriem, invalīdiem, maznodrošinātajiem 

un "3+ Ģimenes kartes" īpašniekiem (uzrādot apliecību/karti/izziņu) 

maksas pakalpojumiem 30% atlaide 

 

* Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 17.punkta e) apakšpunkts 

** Bibliotēka patur tiesības atteikt pasākuma norisi, ja tas var radīt kaitējumu tās 

tēlam, apdraudēt tās krājumu vai materiāli tehnisko bāzi, ierobežot vai pasliktināt 

bibliotekāro darbu, pasliktināt tās pieejamību ikdienas apmeklētājam.  

 

 


