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LĒMUMS Nr.499 

 

Par mūzikas instrumentu nomu  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu, 

Izglītības likuma 12.
 
panta 2.

1
 daļu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 

12.punktu, Ministru kabineta 03.01.2013. noteikumu Nr. 17 „Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa 

maksāšanai un administrēšanai” 27.punktu, un ņemot vērā euro kā maksāšanas līdzekļa 

ieviešanu Latvijas Republikā no 01.01.2014., Eiropas Savienības Padomes noteikto kursu latu 

apmaiņai pret euro, 

1. Noteikt, ka Alūksnes Mūzikas skola un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskola  

(turpmāk tekstā - skolas) ir tiesīgas iznomāt to lietošanā esošos mūzikas instrumentus 

šo skolu audzēkņiem muzikālās apmācības pilnveidošanai ārpus skolas. 

2. Noteikt, ka mūzikas instrumentu nomas maksas apmēru mēnesī skolas nosaka, 

mūzikas instrumenta iegādāšanās vērtību reizinot ar turpmākajā tabulā noteikto 

koeficientu: 

 

Nr.p.k. Instrumenta iegādes vērtība Koeficients PVN  

1. Līdz EUR 128,06 0,0082 Nepiemēro 

2. no EUR 128,07 līdz EUR 170,75 0,0076 Nepiemēro 

3. no EUR 170,76 līdz EUR 213,43 0,0071 Nepiemēro 

4. no EUR 213,44 līdz EUR 284,57 0,0065 Nepiemēro 

5. no EUR 284,58 līdz EUR 355,72 0,0061 Nepiemēro 

6. no EUR 355,73 līdz EUR 711,44 0,0049 Nepiemēro 

 

 

3. Noteikt, ka skolu direktoriem ir tiesības samazināt mūzikas instrumentu nomas maksas 

apmēru, nosakot to EUR0,70 (septiņdesmit euro centi) mēnesī:  

3.1. audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm – uz attiecīgā statusa 

piešķiršanas laiku;   

3.2. skolai īpaši atbalstāmo izglītības programmu (deficīto mūzikas instrumentu – 

eifonija, trombona, tubas spēles) audzēkņiem;  



3.3. audzēkņiem, kuri sasnieguši labus un izcilus rezultātus (godalgota vieta vai atzinība) 

par piedalīšanos valsts un/vai starptautiska mēroga konkursos.  

4. Noteikt, ka šajā lēmumā noteiktā maksa iemaksājama Alūksnes novada pašvaldības kontā 

vai skolu direktoru noteiktajā kārtībā. 

5. Lēmums stājas spēkā 01.01.2014. 

6. Atzīt par spēku zaudējušu Alūksnes novada domes 28.10.2010.  lēmumu Nr.628 „Par 

mūzikas instrumentu nomas maksas aprēķina apstiprināšanu Alūksnes Mūzikas skolā un 

Jaunannas Mūzikas un mākslas skolā” (sēdes protokols Nr.18, 20.p.). 

  

Domes priekšsēdētājs              A. DUKULIS 

 

 


