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Talsu novada pašvaldības aģentūras ”Sabile”
maksas pakalpojumu izcenojumi
Izdoti saskaņā ar likuma
’’Par pašvaldībām’’
41. panta 1. daļas 1. punktu un
Publisko aģentūru likuma
17.panta ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras “Sabile” maksas pakalpojumu
izcenojumus Sabiles pilsētas un Abavas pagasta iedzīvotājiem
2. Pašvaldības aģentūras „Sabile” maksas pakalpojumu izcenojumi latos (bez PVN) ir
šādi:
Pakalpojuma veids

pakalpojuma maksa

Ls 0,19 mēnesī par 1 m2

1. Apsaimniekošanas maksa



2.

 Ls 0,22 mēnesī par 1 m2
 Ls 8,26 mēnesī par 1 garāžas vietu

Īres maksa

3. Traktoru un transporta
pakalpojumi








traktors T-16- Ls 5,72 stundā
traktors T-25 – Ls 4,60 stundā
traktors T-40 – Ls 7,71 stundā
traktors BELARUS 1025,3 – Ls 12,00
stundā
automašīna UAZ – Ls 4,10 stundā
automašīna VW TRANSPORTER- Ls
0,21 par 1 km, vai Ls 3,80 par 1 stundu

Piezīmes
Proporcionāli īpašumā
esošajai
dzīvojamās
telpas
platībai
Proporcionāli
izīrējamai platībai
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4. Santehniķa pakalpojumi











5. Elektriķa pakalpojumi




6. Galdnieka, remonbrigādes
darbinieka pakalpojumi











7. Apbedīšanas pakalpojumi






Ls 5,00/gab.- ūdens maisītāja
nomaiņa virtuvē bez izlietnes
noņemšanas
Ls 8,00/gab.- ūdens maisītāja
nomaiņa virtuvē ar izlietnes
noņemšanu
Ls 5,00/gab.- ūdens maisītāja
nomaiņa vannai/dušai
Ls 8,00/gab.- izlietnes nomaiņa
Ls 10,00/gab.- klozetpoda nomaiņa
Ls 9,00/gab.- skalojamā trauka
nomaiņa
Ls 3,00/gab.- klozetpoda gumijas
manšetes nomaiņa
Ls 5,00/gab.- lokano pievadcauruļu
maiņa pie sēdpoda vai izlietnes
Ls 30,00/gab.- vannas nomaiņa
Ls 8,00/gab.- radiatoru demontāža
Ls 20,00/gab.- radiatoru uzstādīšana
Ls 8,00/gab.- radiatoru skalošana,
tīrīšana
Ls 15,00/gab- ūdensskaitītāju
uzstādīšana
Ls 1,50/stundā- radiatoru skalošana
Ls 2,00/stundā- pārējie neuzskaitītie
santehniķa pakalpojumi
Ls 2,00/stundā
Ls 3,00/stundā- galdnieka un
remontbrigādes darbinieka
pakalpojums
Ls 8,00/stundā- koka durvju
iekaļamo atslēgu
nomaiņa/uzstādīšana
Ls 3,00/gab.- iekaļamo durvju
atslēgu cilindra mehanisma nomaiņa
Ls 8,00/m2 – logu stiklošana
Ls 33,50/gab.- kapa rakšana
Ls 18,00/gab.- kapa rotāšana
Ls 53,60/gab.- kapa aizrakšana
Ls 10,00/gab.-kapa bedres malu
nostiprināšana ar dēļiem
Ls 2,00- apbedīšanas piederumu
noma fiziskām personām
Ls 3,00- kapličas izmantošana bēru
ceremonijas laikā fiziskām
personām
Ls 2,00- saldētavas izmantošana
diennaktī par 1 fizisku personu
Ls 5,00- apbedīšanas piederumu
noma juridiskām personām
Ls 10,00- kapličas izmantošana bēru
ceremonijas laikā juridiskām
personām
Ls 4,00- saldētavas izmantošana
diennaktī juridiskai personai par 1
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vienību
Ls 5,72 par 1 m3 ( izvedamās
bedres)
 Ls 0,62 par 1 personu mēnesī
daudzdzīvokļu mājās
 Ls 1,38 par 1 m2 „Veģi”
daudzdzīvokļu mājai
Ls 0,20 par 1 personu
Ls 0,70 par 1 personu
Ls 62,87 par 1 ha
Ls 371,07 par 1 ha
Ls 0,20 – dzeramais ūdens par 1m3 pēc
ūdens skaitītāja
Ls 0,51- kanalizācija par 1 m3 pēc ūdens
skaitītāja
Ls 4,54 - ūdens un kanalizācija par 1
patērētāju mēnesī labiekārtotos
dzīvokļos ar centrālapkuri un siltā ūdens
padevi
Ls 3,24 – ūdens un kanalizācija par 1
patērētāju mēnesī labiekārtotos
dzīvokļos ar centrālapkuri bez siltā
ūdens padeves
Ls 2,13 – ūdens un kanalizācija par 1
patērētāju mēnesī dzīvokļos no centrālā
ūdensvada bez centrālās kanalizācijas
Ls 0,43 par 1 patērētāju mēnesī
dzīvokļos ar ūdens apgādi no brīvkrāna
Ls 0,08 – ūdens par 1 patērētāju siltā
ūdens padošanas reizē
Kopēšana viena A4 lpp. - Ls 0,05
Faksa nosūtīšana viena A4 lpp. – Ls
0,50


8. Asenizācijas pakalpojums

9. Apkures pakalpojums
10.
11.
12.
13.

Sabiedriskā tualete
Publiskā pirts
Pļaušanas pakalpojumi
Krūmu ciršanas pakalpojums









14. Dzeramā ūdens un kanalizācijas
pakalpojumi








15. Biroja tehnikas izmantošana




3.No 2.10.punktā noteiktajiem maksas pakalpojumu izcenojumiem ir atbrīvoti pirmsskolas
vecuma bērni.

Domes priekšsēdētājs
Parakstīti 27.05.2010.

M.Krotovs

