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S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I  
Daugavpilī 

 
 
2021.gada 25.februārī 

          
             Nr.72 
             Protokols Nr.105., 12.&    
                                                                                                                                                                                                                              

 
 

 
Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi”  

maksas pakalpojumi  Dubnas pagastā 
 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru 

likuma 17.panta ceturto daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” 

(turpmāk - Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus Daugavpils novada Dubnas 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. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.aprīlī. 

mailto:ddmc@drp.lv
http://www.dnd.lv/


 
Pielikums  
Daugavpils novada domes 
2021.gada 25.februāra  
saistošajiem noteikumiem Nr.72 
(protokols Nr.105., 12.&) 

 

 

Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi”  
maksas pakalpojumu cenrādis Dubnas pagastā 

 
 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 

Vienas vienības cena 

bez pievienotās 

vērtības nodokļa 

(euro) 

1. Aukstais ūdens ar skaitītāju 1 m3 1,08 

2. Kanalizācija ar skaitītāju 1 m3 0,94 

 



Paskaidrojuma raksts 

Daugavpils novada domes 2021.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.72 
"Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” maksas pakalpojumi Dubnas 

pagastā” 
 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 
Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmās daļas 

nosacījumiem vietējā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā 

administratīvajā teritorijā. Vietējās pašvaldības dome nosaka pašvaldības iestādi, kas 

pašvaldības administratīvajā teritorijā sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus 

un citus noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus. 
Daugavpils novada pašvaldība ir izveidojusi iestādi – Daugavpils novada pašvaldības 

aģentūru “Višķi”, kuras viens no darbības mērķiem ir organizēt un kontrolēt komunālo 

pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskām personām un šo uzdevumu aģentūra 

veiksmīgi īsteno un tās rīcība ir materiāltehniskā bāze un personāls, kas spēj īstenot 

sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu par lētākām izmaksām nekā to īsteno 

šobrīd esošais sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs. 
Atbilstoši Publisko aģentūru likuma 17.panta ceturtās daļas nosacījumiem 

pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem. 
 
2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „Višķi” 
sniegtos maksas pakalpojumus Daugavpils novada Dubnas pagasta administratīvajā 

teritorijā, proti, ka sākot ar 2021.gada 1.aprīli Dubnas pagasta teritorijā Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūra „Višķi” sniegs sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu pēc 

izcenojumiem, kas noteikti saistošo noteikumu pielikumā. 
 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Daugavpils novada pašvaldības budžetu neietekmē. 
 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav iespējams precīzi noteikt. 
 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils novada pašvaldības aģentūra 

“Višķi”. 
 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Daugavpils novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.  
  

https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums#p6
http://www.daugavpilsnovads.lv/

