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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2011. gada 30. martā

Nr. 4
(protokols Nr.4, punkts Nr. 2)

LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS
JUMPRAVAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS MAKSAS PAKALPOJUMI
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu un likuma „Publisko
aģentūru likums” 2.panta otro daļu un 17.panta
otro un ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas
pašvaldības aģentūras (turpmāk – Aģentūra) sniegtos komunālos maksas
pakalpojumus Lielvārdes novada Jumpravas pagasta administratīvajā
teritorijā (1.pielikums) un citus maksas pakalpojumus (2.pielikums) saskaņā
ar cenrādi.
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem Aģentūras kasē vai
bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var
izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto
nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās
darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
4. Lielvārdes novada pašvaldība nodrošina šo saistošo noteikumu publicēšanu
Lielvārdes novada pašvaldības mājas lapā.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā
„Lielvārdes Novada Ziņas”.
6. Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu maksa tiek apstiprināta bez
pievienotās vērtības nodokļa likmes. Galīgajā pakalpojuma maksas aprēķinā
tiek piemērota normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa
likme.
7. Atzīt par spēku zaudējušu:
7.1. Lielvārdes novada domes 24.11.2010. sēdes, protokols Nr.13, lēmumu
Nr.3 „Par Jumpravas pašvaldības aģentūras sniegtajiem maksas
pakalpojumiem”.

2
Jumpravas pagasta padomes 18.04.2007., protokola Nr. 6, 1.§. lēmumu
Nr.8.
7.3. Jumpravas pagasta padomes 17.09.2008., protokols Nr.10, lēmumu
Nr.10 „Par siltumenerģijas maksas izmaiņām 2008./2009. gada apkures
sezonā”.
7.4. Jumpravas pagasta padomes 15.10.2008., protokola Nr. 11, lēmumu Nr.
16 „Par pakalpojuma cenu izmaiņām aukstajam ūdenim”.
7.5. Jumpravas pagasta padomes 15.10.2008., protokola Nr. 11, lēmumu Nr.
17 „Par pakalpojuma cenu izmaiņām kanalizācijai”.
8. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
7.2.

Domes priekšsēdētājs

I. Balodis

pielikums
Lielvārdes novada domes 2011.gada
30.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4
1.

Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pašvaldības aģentūras
komunālo pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Siltumapgāde iestādēm un juridiskām
personām pēc uzstādītā siltumskaitītāja
Siltumapgāde iedzīvotājiem pēc uzstādītā
siltumskaitītāja
Ūdens sildīšana iestādēm un juridiskām
personām pēc uzstādītā siltuma skaitītāja
Ūdens sildīšana iedzīvotājiem pēc uzstādītā
siltuma skaitītāja
Aukstais ūdens iedzīvotājiem (bez
skaitītāja) mēnesī
Aukstais ūdens (pēc skaitītāja)
Aukstais ūdens individuālo dārzu un zālāju
laistīšanai iedzīvotājiem (ja nav skaitītāja 4 mēnešus maijā, jūnijā, jūlijā, augustā)
mēnesī no mājsaimniecības
Kanalizācija (bez skaitītāja)

1 MW

Vienas
vienības
cena bez
PVN, Ls
34.62

1 MW

34.62

1 MW

34.62

1 MW

34.62

5 m3 *

2.25

1 m3
7 m3

0.45
3.15

5 m3 * + siltā
ūdens faktiskais
mēneša patēriņš
1 m3
1 persona **

1.95

1 m3

5.28

1 dzīvoklis

0.35

8.
9.
10.
11.
12.

Kanalizācija (pēc skaitītāja)
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
privātpersonām
Sadzīves atkritumu apsaimniekošana
iestādēm un juridiskām personām
Kolektīvā antena

0.39
0.81

* par ūdens patēriņu un kanalizāciju iedzīvotājiem, kuriem dzīvoklī nav
uzstādīts ūdens skaitītājs vai skaitītājam ir beidzies verificēšanas termiņš, tiek
aprēķināta maksa par 5 m3 mēnesī vienai personai no dzīvoklī faktiski dzīvojošo
skaita
** maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek aprēķināta par katru
dzīvoklī faktiski dzīvojošo personu
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2. pielikums
Lielvārdes novada domes 2011.gada 30.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.4
Lielvārdes novada pašvaldības „Jumpravas pašvaldības aģentūras” maksas
pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Darba vai pakalpojuma veids

Mērvienība

1.
2.
3.
4.

Santehniskie darbi
Asenizācijas pakalpojums
Asenizācijas pakalpojums
Transporta pakalpojumi ar
traktoriem Belarus 1.2; T-40;
MTZ-82
Transporta pakalpojumi ar traktoru
T-150
Transporta pakalpojumi ar
ekskavatoru CASE
Grants iekraušana ar ekskavatoru
CASE
Maksa par nobrauktajiem
kilometriem, ja traktors veic
pakalpojumu tālāk par 5 km
robežām
Zāles pļaušana
Ceļmalu appļaušana
Laukumu attīrīšana no sniega
Ceļu tīrīšana no sniega ar
Belarus 1.2
Ceļu tīrīšana no sniega ar T-150

1 stunda
viena muca 3.0 m3
viena muca 10.0 m3
1 stunda

Vienas
vienības
cena bez
PVN, Ls
5.98
15.00
30.00
12.00

1 stunda

18.00

1 stunda

16.00

1 m3

0.83

km

0.50

1 ha
1 km
1 stunda
1 km

24.79
4.92
12.00
4.81

1 km

6.30

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
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