
3.pielikums
Deleģēšanas līgumam Nr.01.830/____________

Uzdevums: Pārvietojamo tualešu izvietošana un ikdienas apkope Valmierā 2023.gadā

Vienas pārvietojamās tualetes noma mēnesī EUR 18,11 + PVN 21 %, ieskaitot transporta
izdevumus uzstādīšanai un noņemšanai.
Vienu reizi tualetes apkopšana, ieskaitot transporta izdevumus Valmieras pilsētas teritorijā un visas
citas darba procesā radušās izmaksas EUR 17,78 + PVN 21 %.

Nr. Darbu nosaukums
Daudzums/
mēneši

Izmaksa
vienai
vienībai

Kopā
periodā

1. Pārvietojamo tualešu izvietošana pilsētā (noma):

 Pilskalna ielā pie laivu piestātnes 1 gab.

 Rotaļlaukums Krāču ielā 4, 1 gab.

 Daliņu pludmalē 1 gab.

 Bērnu rotaļlaukums Beātes ielā 1 gab.

 Pārgaujas Ģimnāzijas sporta laukumā 1 gab.

 Bērnu rotaļlaukums Meža ielā 1 gab.

 Raiņa ielā 11, sporta laukumā, 1 gab.

 Pie airēšanas bāzes „Krāces” 1 gab.

 Gaujas ielā 5C, pie transformatora 1 gab.

 Atpūtas parkā pie estrādes 2 gab

 Viestura vidusskolas sporta laukumā 1 gab.

 Zvejnieku ielā pie sporta laukuma 1 gab

 Pauku priedēs 1 gab.

 Kocēnu kapos 2 gab

 Pilsētas kapos 1 gab

 Brēžas kapos 1 gab

 Dīvala kapos 1 gab

120 18,11 2173,20

2.
Tualešu izsūknēšana, apkope, mazgāšana dezinficēšana,
ieskaitot tualetes papīru.
( no 01.05.‒15.10. vasaras sezonā divas reizes nedēļā)
( no 15.10.‒01.05. ziemas sezonā vienu reizi nedēļā)

737 17,78 13 103,86

Kopā 15 277,06
21 % PVN 3208,18

KOPĀ 18 485,24

 Uzstādīšanas, noņemšanas laiki un vietas, apkopšanas regularitāte saskaņojama ar
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldi.

 Mainoties uzstādīšanas vietām un laikiem, samaksa par faktiski uzstādīto un apkopto tualešu
daudzumu

Pārvietojamo tualešu izvietošana un ikdienas apkope, sabiedrisko tualešu uzturēšana Valmierā
2024.gada janvārī

Nr. Darbu nosaukums Daudzums
Izmaksa
vienai
vienībai

Kopā
periodā

1. Pārvietojamo tualešu izvietošana pilsētā (noma):

 Pie airēšanas bāzes „Krāces” 1 gab.

 Kocēnu kapos 1 gab

2 18,11 36,22

2.
Tualešu izsūknēšana, apkope, mazgāšana dezinficēšana,
ieskaitot tualetes papīru.
( no 15.10.-01.05. ziemas sezonā vienu reizi nedēļā)

8 17,78 142,24

Kopā 178,46
21 % PVN 37,48

KOPĀ 215,94


