LATVIJAS REPUBLIKA KRĀSLAVAS NOVADS
KRĀSLAVAS NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90001267487
Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601. Tālrunis +371 65624383, fakss +371 65681772
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Krāslavā

Apstiprināti
ar Krāslavas novada domes
2010.gada 28.janvāra
sēdes lēmumu (prot.nr.1., 3.§ 3.p.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.05.2011. protokols nr. 6, 2.§. 2.2.p.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti 17.10.2013. protokols nr. 14, 6.§. 6.2.p.)

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2010/5
„Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” sniegtajiem
pakalpojumiem un to cenrādi”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un
17.panta otro un ceturto daļām

I. Vispārējie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K”
(turpmāk tekstā – Aģentūra) kompetenci pakalpojumu sniegšanas jomā, aģentūras sniegto
maksas pakalpojumu veidus un izcenojumus, maksāšanas kārtību.
2. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Krāslavas
novada administratīvajā teritorijā.
II. Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” kompetence
pakalpojumu sniegšanas jomā
3. Aģentūra savas kompetences ietvaros veic sekojošus uzdevumus:
3.1. Krāslavas pilsētas ielu apgaismojuma tīklu apkalpošana un remonts visā pilsētas
teritorijā, kā arī apmaksas veikšana par pilsētas apgaismojumam izlietoto elektroenerģiju;
3.2. bojāto un avārijas koku zāģēšana un novākšana pašvaldības apsaimniekošanā esošajās
Krāslavas pilsētas teritorijās;
3.3. Krāslavas pilsētas ielu trotuāru, laukumu, stāvvietu 21 330 m2 platībā uzkopšana,
attīrīšana no sniega un kaisīšana, braucamās daļas piegulošās teritorijas 9 095 m2 platībā
uzkopšana, dekoratīvo stādījumu kopšana un zaļās zonas 125 186 m2 platībā uzturēšana un
uzkopšana, kā arī zaļās zonas 207 814 m2 platībā periodiska uzkopšana;

3.4. bojāto ceļa zīmju savlaicīga nomaiņa visā Krāslavas pilsētas teritorijā un jaunu ceļa
zīmju uzstādīšana, saskaņojot ar pašvaldību;
3.5. Krāslavas pilsētas ielu brauktuvju ikdienas pārraudzība un nekavējoša brīdinājuma zīmju
uzstādīšana, gadījumā, ja ir konstatēti bīstami apstākļi transporta līdzekļu kustībai;
3.6. apauguma novākšana ceļa joslā Krāslavas pilsētas teritorijā;
3.7. Krāslavas pilsētas noformēšana un sagatavošanas darbi pirms svētkiem un pasākumiem;
3.8. mazo arhitektūras formu izveidošana, uzturēšana un remonts;
3.9. Krāslavas pilsētas sabiedriskās tualetes apsaimniekošana un maksas par tualetes
lietošanu iekasēšana;
3.10. Krāslavas pilsētas teritorijā esošo kapsētu apsaimniekošana un uzturēšana atbilstoši
Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem „Krāslavas novada kapsētu
uzturēšanas noteikumi”, kapsētu platība 169 500 m2;
3.11. mākslas un kultūras pieminekļu, pasaules karos un represijās bojā gājušo piemiņas
vietu uzturēšana un uzraudzība;
3.12. Krāslavas novada pašvaldībai piederošo ēku iekšējās elektroinstalācijas apkalpošana un
remonts un minēto ēku iekšējo komunikāciju un aprīkojuma sīkais remonts;
3.13. Krāslavas novada pašvaldības informatīvā biļetena „Krāslavas Vēstis” izplatīšana
adresātiem Krāslavas novada teritorijā;
3.14. elektroinstalācijas apkalpošana PII „Pīlādzītis”, PII „Pienenīte” un Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas ēkās.
4.. Noteikumu 3. punktā minētos uzdevumus Aģentūrai ir pienākums veikt atbilstoši LR
normatīvo aktu prasībām, kā arī vispārpieņemtiem drošības, labiekārtošanas un sanitārās
tīrības standartiem.
5. Papildus noteikumu 3.punktā punktā minētajiem uzdevumiem, Aģentūrai
nepieciešamības gadījumā ir pienākums piedalīties ārkārtas situāciju seku likvidācijā
Krāslavas novada teritorijā.
6. Krāslavas novada dome ir tiesīga ar lēmumu uzdot Aģentūrai pildīt citus šajos
noteikumos neatrunātos vienreizējos uzdevumus.
III. Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” sniegtie maksas
pakalpojumi, to izcenojumi un maksāšanas kārtība
7. Aģentūra sniedz sekojošus maksas pakalpojumus:
Nr.p.k.
Pakalpojuma veids

Maksa par
pakalpojumu
(neieskaitot PVN)
15,65 euro/stundā

Piezīmes

14,23 euro/stundā

ja attālums
pārsniedz
100 km, tad
0,50
euro/km
ja attālums
pārsniedz
100 km, tad
0,43
euro/km

7.2.

Pārvietojamā hidropecēlāja AERIAL K-12
noma (ar operatoru)
Automašīnas „Mercedes Benz 308D” noma

7.3.

Automašīnas „Renault Master” noma

15,65 euro/stundā

7.4.

Apgaismes elektriķa pakalpojumi ar
automašīnu „Citroën Berlingo”
Labiekārtošanas strādnieka pakalpojumi (ar
darba mehānismu instrumentiem)

11,38 euro/stundā

7.1.

7.5.

7,11 euro/stundā

7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

7.12.
7.13.

Labiekārtošanas strādnieka pakalpojumi (ar
inventāra)
Sētnieka pakalpojumi
Meža kapu kapličas sēru zāles izmantošana
(uz laiku līdz 2 stundām)
Meža kapu kapličas saldētavas noma
diennaktī
Izziņas par apbedījumu sagatavošana un
izsniegšana
Katras nākamās kapa vietas rezervēšanas
vienreizējā maksa (rezervēšanas kārtība
noteikta Krāslavas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos „Krāslavas novada
kapsētu uzturēšanas noteikumi”)
Pārvietojamā šķeldotāja noma (ar operatoru)
Traktora AGT-60 un tā inventāra noma (ar
operatoru)

3,56 euro/stundā
3,27 euro/stundā
14,94 euro
8,54 euro
3,56 euro
14,94 euro

12,81 euro/stundā
16,36 euro/stundā

(ar grozījumiem, kas izdarīti 26.05.2011. protokols nr. 6, 2.§. 2.2.p.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti 17.10.2013. protokols nr. 14, 6.§. 6.2.p.)

8.
Maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas, kuras izmanto Aģentūras sniegtos maksas
pakalpojumus.
9.
Maksājumi ir veicami bankas iestādē, līdzekļus ieskaitot Aģentūras kontā.
10.
Ienākumi no maksas pakalpojumu sniegšanas tiek ieskaitīti Aģentūras budžetā.
IV. Nobeiguma noteikumi
11. Nolūkā nodrošināt šo noteikumu 3.punktā minēto uzdevumu izpildi, Krāslavas
novada pašvaldība un Aģentūra ir tiesīgas noslēgt savstarpēju pārvaldes līgumu, ievērojot
spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
12. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

G.Upenieks

