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Maksas pakalpojumi Alūksnes novada  

pašvaldības publiskajās bibliotēkās 

 

 Pakalpojums Vienība Cena bez PVN 

(EUR) 

 

 

PVN 

1. Kopiju un izdruku izgatavošana no 

bibliotēku krājumiem un 

informācijas resursiem: 

   

1.1. melnbaltā A4 formāta lapas viena 

puse (teksts) 

gb. 0,07 nepiemēro 

1.2. melnbaltā A4 formāta lapas abas 

puses (teksts) 

gb. 0,11 nepiemēro 

1.3. melnbaltā A4 formāta lapas viena 

puse (teksts un attēls) 

gb. 0,14 nepiemēro 

1.4. melnbaltā A4 formāta lapas viena 

puse (attēls) 

gb. 0,21 nepiemēro 

1.5. melnbaltā A3 formāta lapas viena 

puse (teksts) 

gb. 0.14 nepiemēro 

1.6. melnbaltā A3 formāta lapas abas 

puses (teksts) 

gb. 0,23 nepiemēro 

1.7. melnbaltā A3 formāta lapas viena 

puse (teksts un attēls) 

gb. 0,28 nepiemēro 

1.8. melnbaltā A3 formāta lapas viena 

puse (attēls) 

gb. 0,43 nepiemēro 

1.9. krāsainā A4 formāta lapas viena puse 

(teksts) 

gb. 0,28 nepiemēro 

1.10. krāsainā A4 formāta lapas viena puse 

(teksts un attēls) 

gb. 0,57 nepiemēro 

1.11. krāsainā A4 formāta lapas viena puse 

(attēls) 

gb. 0,85 nepiemēro 

2. Kopiju un izdruku izgatavošana no 

citiem resursiem: 

   

2.1. melnbaltā A4 formāta lapas viena 

puse (teksts) 

gb. 0,07 piemēro 

2.2. melnbaltā A4 formāta lapas abas 

puses (teksts) 

gb. 0,11 piemēro 

2.3. melnbaltā A4 formāta lapas viena 

puse (teksts un attēls) 

gb. 0,14 piemēro 

2.4. melnbaltā A4 formāta lapas viena 

puse (attēls) 

gb. 0,21 piemēro 

2.5. melnbaltā A3 formāta lapas viena 

puse (teksts) 

gb. 0,14 piemēro 



2.6. melnbaltā A3 formāta lapas abas 

puses (teksts) 

gb. 0,23 piemēro 

2.7. melnbaltā A3 formāta lapas viena 

puse (teksts un attēls) 

gb. 0,28 piemēro 

2.8. melnbaltā A3 formāta lapas viena 

puse (attēls) 

gb. 0,43 piemēro 

2.9. krāsainā A4 formāta lapas viena puse 

(teksts) 

gb. 0,28 piemēro 

2.10. krāsainā A4 formāta lapas viena puse 

(teksts un attēls) 

gb. 0,57 piemēro 

2.11. krāsainā A4 formāta lapas viena puse 

(attēls) 

gb. 0,85 piemēro 

3. Skenēšana no bibliotēku 

krājumiem 

gb. 0,14 nepiemēro 

4. Skenēšana no citiem resursiem gb 0,14 piemēro 

5. Faksa nosūtīšana- dokumenti no 

bibliotēku krājumiem 

   

5.1. Alūksnes un Apes novadu teritorijā lpp. 0,21 nepiemēro 

5.2. Latvijā lpp. 0,36 nepiemēro 

5.3. Ārvalstīs lpp. 0,71 nepiemēro 

6. Faksa nosūtīšana- dokumenti no 

citiem resursiem 

   

6.1. Alūksnes un Apes novadu teritorijā lpp. 0,21 piemēro 

6.2. Latvijā lpp. 0,36 piemēro 

6.3. Ārvalstīs lpp. 0,71 piemēro 

7. Faksa saņemšana (pēc lietotāju 

pieprasījuma)  

lpp. 0,07 piemēro 

8. Iespieddarbu un citu dokumentu 

pasūtīšanu starpbibliotēku 

abonementa kārtā no citām 

bibliotēkām 

 pēc Latvijas 

pasta 

izcenojumiem 

atkarībā no 

pakas svara 

nepiemēro 

9. Ekrāna iznomāšana diena 4,27 piemēro 

7. Laminēšana A4 formāta lapa gb. 0,36 piemēro 

8. Dokumentu iesiešana ar spirāli    

8.1. līdz 100 lapām  1,18 piemēro 

8.2. no 100 līdz 200 lapām  1,76 piemēro 

8.3 virs 200 lapām  2,35 piemēro 

9. Nozaudētās lasītāja kartes 

atjaunošana 

gb. 0,28 piemēro 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                A.DUKULIS 

 
 


