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Grozījumi Stopiņu novada domes 2010. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr.
13/10 „Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” sniegtie pakalpojumi”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta
pirmās daļas 13.punktu un
Publisko aģentūru likuma 17.
panta ceturto daļu
Izdarīt Stopiņu novada domes 2010. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 13/10
„Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” sniegtie pakalpojumi” (turpmāk –
saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 1.pielikumu šādā redakcijā:
Komunālo pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojums
1
Ūdensapgādes pakalpojums
2
Kanalizācijas pakalpojums
Siltumenerģijas realizācijas
3
maksa (pastāvīgā daļa)
Siltumenerģijas realizācijas
maksa Cekules katlumājai
4
(pastāvīgā daļa)

Mērvienība
EUR/m3
EUR /m3
EUR
/MWh
EUR
/MWh

Maksa bez
PVN*
0.9119
1.0563
10.30

7.10

5

Decentralizētajās
kanalizācijas
sistēmās
uzkrāto
notekūdeņu
un
nosēdumu
izvešanas EUR
pakalpojumu maksa
/1muca

43.18

* norēķinos papildus aprēķina pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā un apmērā.
Ūdens daudzumu tiem pakalpojumu ņēmējiem, kuru objektos nav uzstādīti skaitītāji, aprēķina
pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kā m3 uz 1 cilvēku.
Kārtība, kādā aprēķina maksu par siltumenerģijas veidiem noteikta saistošo noteikumu
Pielikumā Nr.3 „Par patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību”.
Siltumenerģijas maksa sastāv no pastāvīgās daļas, kas norādīta augstāk izvietotajā tabulā un
mainīgās daļas, kas aprēķināma pēc reālā energoresursu patēriņa.

2. Izteikt saistošo noteikumu 2.pielikuma 1. punktu šādā redakcijā:
1. Transporta un labiekārtošanas nodaļas sniegto pakalpojumu maksa
1.1. Autotransporta pakalpojumi
Nr. p.k.

Maksa bez
PVN*, EUR/h

Transporta veids

1

MAN LIONS COACH

40.65

2

SETRA S415 H

37.15

3

SETRA S415 H

37.15

4

MERCEDES
SPRINTER 516

5

BMC 215 SCB

6
7
8

BENZ

MERCEDES
BENZ
SPRINTER 413
MERCEDES BENZ 0814

20.25
27.73
24.19
24.75
27.95

10

IVECO/MMI THESI
Auto
Greiders
HBMNOBAS BG160TA-4
MULTIONE SL32D

11

KRAMER ALLRAD 346

24.36

12

BELARUS 920.3

24.40

13

KIOTI RX7320

26.12

14

JCB 3CX SUPER

30.10

15

KUBOTA L3600

25.48

16

BELARUS 1221.3

25.78

9

44.50
20.29

17

MERCEDES BENZ 1314

34.15

18

GAZ 4732

20.65

19

VW-TRANSPORTER

18.85

20

MERCEDES BENZ 311
Vieglo
automašīnas
izmantošana
MERCEDES BENZ 408

21.04

21
22

16.62
19.09

Transporta veids

Maksa bez PVN
EUR/h

Maksa bez
PVN
EUR/1km

Volvo FM 64R

81.94

0.98

* norēķinos papildus aprēķina pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā un apmērā.
Sarežģītu un specifisku darbu gadījumā samaksas apmēri nosakāmi vienojoties pēc atsevišķas
tāmes.
Transporta tehnikas minimālais izmantošanas laiks ir viena stunda, ieskaitot laiku ceļā uz
pakalpojuma sniegšanas vietu un atpakaļ.
1.2.Automazgātavas pakalpojumi

Nr.p.k.
1

Pakalpojums
Vieglās
automašīnas
virsbūves mazgāšana

Maksa bez
PVN* EUR/1
vienības
izmaksa
5.52

7

Džipa virsbūves mazgāšana
Smagās automašīnas un
autobusa
virsbūves
mazgāšana
Mikroautobusa
virsbūves
mazgāšana
Traktora
virsbūves
mazgāšana
Automašīnas
skalošana
(tikai ar augstspiediena
mazgāšanas ierīci)
Salona
tīrīšana
ar
putekļsūcēju
(ieskaitot:
paneļus un paklājus)

8

Bagāžnieku tīrīšana

2.76

9

Stiklu tīrīšana
Dzinēja
mazgāšana
augšas

2.76

2

3
4
5

6

10

6.43

20.22
8.27
22.06

3.68

5.52

no
7.35

11

Dzinēja
apakšas

mazgāšana

no
6.43

Paklāju
noskalošana
(komplekts līdz 5.gb.)
2.76
Durvju gumiju apstrāde ar
13
silikonu
2.76
Papildus darbiem cena pēc vienošanas.
* norēķinos papildus aprēķina pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā un apmērā.
Sarežģītu un specifisku darbu gadījumā samaksas apmēri nosakāmi vienojoties pēc atsevišķas
tāmes.
12

1.3. Remontdarbnīcu un ceļu strādnieku darba izmaksas
Nr. p. k.

1
2
3
4

5
6

Pakalpojumu veids
Autoatslēdznieks
Metinātājs
Virpotājs
Zālāju pļaušana ar trimeri,
zālāju pļaušana ar rokas
pļaujmašīnu, koku un krūmu
zāģēšana
Zālāju
pļaušana
ar
mauriņtraktoru
Ceļu, ielu kaisīšana ziemas
periodā ar smiltīm (roku
darbs)

Maksa bez
PVN* EUR/h
11.38
11.38
11.38

8.31
14.58

7.12

* norēķinos papildus aprēķina pievienotās vērtības nodokli normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā un apmērā.
Sarežģītu un specifisku darbu gadījumā samaksas apmēri nosakāmi vienojoties pēc atsevišķas
tāmes.
3.Papildināt saistošos noteikumus ar 5.pielikumu šādā redakcijā:
1. Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks”
Rēķina apkalpošanas izmaksas (tiešu maksājumu nodrošināšanai.), EUR/mēn.
Kopā bez PVN mēnesī
2.03
PVN 21%
0.43
Kopā ar PVN 21% mēnesī
2.46
Pasta izdevumi*
* Rēķina piegādes izdevumi (pasta izdevumi) tiks iekļauti rēķinā kā atsevišķa pozīcija tikai
tiem klientiem, kas izvelēsies rēķina saņemšanas veidu papīra formātā ar VAS “Latvijas
Pasts” starpniecību (aploksne + marka - atbilstoši faktiskām izmaksām, EUR).
2. Maksas par rēķinu drukāšanu un izsūtīšanu aprēķināšanas kārtība.
R=Rd+Ri
R - maksa par rēķinu drukāšanu un izsūtīšanu bez PVN;

Rd - maksa par rēķinu drukāšanu bez PVN par vienu rēķinu, atbilstoši
pakalpojuma sniedzēja tarifam norēķinu periodā;
Ri - maksa par rēķinu izsūtīšanu, atbilstoši VAS Latvijas Pasts sniegto
pakalpojumu tarifiem norēķinu periodā.

Stopiņu novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr.17/19
Grozījumi Stopiņu novada domes 2010. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr.
13/10 „ Stopiņu novada pašvaldības aģentūras „Saimnieks” sniegtie pakalpojumi”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par
plānoto
projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām
ar
privātpersonām

1.1. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 3.daļai, pašvaldībai
ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par
nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas;
1.2. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1.daļas 1. un 2.
punktam, pašvaldībai ir pienākums organizēt iedzīvotājiem komunālos
pakalpojumus un gādāt par savas administratīvās teritorijas
labiekārtošanu un sanitāro tīrību.
1.3. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 1.daļas 13.punktam
Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos
jautājumos: par citiem likumos un Ministru kabineta noteikumos
paredzētajiem jautājumiem.
1.4. Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 2. panta 2.daļai, pašvaldības
aģentūra ir pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde,
kurai ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence
pakalpojumu sniegšanas jomā;
1.5. Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 17. panta 4.daļai Pašvaldības
aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
Stopiņu novada pašvaldības aģentūra “Saimnieks” sniedz
pakalpojumus par cenām zem pašizmaksas būtu nepieciešams
apstiprināt Stopiņu novada pašvaldības aģentūras “Saimnieks” sniegto
maksas pakalpojumu cenrādī jaunā redakcijā
Nav attiecināms
Nav attiecināms

Saistošie noteikumi tiks publicēti informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte”
un Stopiņu novada domes vietnē www.stopini.lv.
Saistošos noteikumus izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti
atbildīgie speciālisti.
Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.stopini.lv un
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti
saistošajos noteikumos.
Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības
tīmekļvietnē www.stopini.lv un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Stopiņu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

