Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.1)

Talsos
13.01.2011.

Nr.9

Par grozījumiem 27.05.2010.saistošajos noteikumos
Nr. 28 ”Talsu novada pašvaldības aģentūras
”Sabile” maksas pakalpojumu izcenojumi”
Ņemot vērā pašvaldības aģentūras ”Sabile” piedāvājumu un, pamatojoties uz likuma "Par
pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punktu, Publisko aģentūru likuma 16.panta otro daļu un
17.panta ceturto daļu,
Talsu novada dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 ”Par grozījumiem 27.05.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 28 „Talsu novada pašvaldības aģentūras „Sabile” maksas pakalpojumu
izcenojumi” (saistošie noteikumi pievienoti).
Domes priekšsēdētājs
Lēmumu nosūtīt:
P/A „Sabile”;
Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldei

M.Krotovs
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Latvijas Republika

TALSU NOVADA DOME
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009113532
Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV 3201, tālrunis 63232110; fakss 63232130; e-pasts: dome@talsi.lv

Saistošie noteikumi
(protokols Nr.1, lēmums Nr. 9)
Talsos

2011. gada 13.janvārī
Nr.1
Par grozījumiem 27.05.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 28 „Talsu novada pašvaldības aģentūras
„Sabile” maksas pakalpojumu izcenojumi”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu un
Publisko aģentūru likuma 16.panta
otro daļu un 17.panta ceturto daļu

1.Izteikt Talsu novada domes 2010.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.28 „Talsu novada
pašvaldības aģentūras ”Sabile” maksas pakalpojumu izcenojumi” pielikuma 2.11 un 2.14.
punktus šādā redakcijā:
Pakalpojuma veids

11.Maksas pakalpojumi Saieta
namā

Pakalpojuma maksa
 sauna– Ls 2,05 par 1 stundu;
 duša– Ls 1,23 par 1 stundu;
 duša bērniem līdz 7 gadiem – Ls 0,61 par 1
stundu;
 vanna- Ls 1,64 par 1 stundu;
 veļas mazgāšana- Ls 1,23 par 5 kg sausas veļas;
 veļas mazgāšana Ls 1,64 par 7 kg sausas veļas;
 veļas žāvēšana – Ls 0,82 par 1 ciklu;
 telpu noma slēgtajam/saviesīgam vakaram- Ls
28,69 bez saunas;
 telpu noma slēgtajam/saviesīgam vakaram- Ls
40,98 ar saunu (sauna 3 stundas)

Piezīmes
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14.

Dzeramā ūdens un
kanalizācijas pakalpojumi







Ls 0,51 m3 - par ūdensapgādes pakalpojumiem pēc
ūdensskaitītāja rādījumiem;
Ls 0,79 m3 -par kanalizācijas pakalpojumiem pēc
ūdensskaitītāja rādījumiem;
Ls 5,14 mēn. uz vienu patērētāju— par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem
labiekārtotos dzīvokļos ar centrālapkuri bez siltā
ūdens padeves;
Ls 7,09 mēn. uz vienu patērētāju- par
kanalizācijas
pakalpojumiem
labiekārtotos
dzīvokļos ar centrālapkuri ar siltā ūdens padevi;
Ls 3,18 mēn uz vienu patērētāju -par
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem
dzīvokļos no centrālā ūdensvada bez centrālās
kanalizācijas;
Ls 0,77 mēn. par 1 patērētāju mēnesī ar ūdens
apgādi no brīvkrāna

2.Papildināt saistošo noteikumu pielikumu ar 2.16 punktu šādā redakcijā:
Pakalpojuma maksa

Pakalpojuma veids
16.Maksa par siltumenerģiju
”Priedēs”, Abavas pagastā

Domes priekšsēdētājs
Parakstīti 14.01.2011.



Piezīmes

Ls 25,20 par 1 MWh

M.Krotovs

