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1
Saistošie noteikumi Nr. 19
(protokols Nr.18., 55. &, lēmums Nr. 1093)

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas komunālie
pakalpojumi
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Euro
ieviešanas kārtības likuma 31. panta pirmo daļu,
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
1.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013.
saistošajiem noteikumiem Nr. 27, stājas spēkā
01.01.2014.)
1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi”
(turpmāk tekstā - Aģentūra) sniegtos komunālos maksas pakalpojumus Daugavpils
novada Višķu pagasta administratīvajā teritorijā, saskaņā ar pielikumu.
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. Aģentūras sniegto maksas pakalpojumu maksa tiek apstiprināta bez pievienotās
vērtības nodokļa likmes. Galīgajā pakalpojuma maksas aprēķinā tiek piemērota
normatīvajos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme.
5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

6. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils rajona Višķu pagasta padomes 2008.gada
1.augusta lēmumu Nr.350 „Par pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas
pakalpojumu tarifiem” .
7. Daugavpils novada dome nodrošina šo saistošo noteikumu publicēšanu
Daugavpils novada pašvaldības mājas lapā.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc publikācijas Daugavpils novada pašvaldības
bezmaksas izdevumā „ Daugavpils novada vēstis”.

Pielikums
Daugavpils novada domes
2011.gada 25.augusta
saistošajiem noteikumiem Nr. 19
(protokols Nr. 18., 55.&, lēmums
Nr.1093)
Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas komunālo pakalpojumu
cenrādis
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Vienas vienības cena
bez pievienotās
vērtības nodokļa
(euro)

1

Siltumapgāde iestādēm un
juridiskajām personām

1MW

59,06

2.

Siltumapgāde iedzīvotājiem
pēc uzstādītā skaitītāja

1MW

59,06

3.

Aukstais ūdens ar skaitītāju

1 m3

1,08

4.*

Aukstais ūdens bez skaitītāja

10 m3

10,81

5.

Kanalizācija ar skaitītāju

1 m3

0,94

6.*

Kanalizācija bez skaitītāja

10 m3

9,39

* par ūdens patēriņu un kanalizāciju iedzīvotājiem, kuriem dzīvoklī nav uzstādīts ūdens
skaitītājs vai skaitītājam beidzies verificēšanas termiņš, tiek aprēķināta maksa par 10 m3
mēnesī vienai personai no dzīvoklī faktiski dzīvojošo skaita.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 27, stājas
spēkā 01.01.2014.)

