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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7 
2011.gada 23.martā.                

Mālpils novadā Mālpilī 
Apstiprināti ar novada domes 

                        2011.gada 23.marta 
                                                        sēdes lēmumu Nr.3/12 

Grozījumi apstiprināti ar Mālpils novada domes  
2013. gada 29. maija sēdes lēmumu Nr. 6/7, 

2013.gada 18. decembra sēdes lēmumu Nr.19/16, 
2014. gada 29. janvāra sēdes lēmumu Nr. 2/29 
2015. gada 28. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1/19 

  

 

Par pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” maksas 

pakalpojumiem 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

Publisko aģentūru likuma 
17.panta otro un ceturto daļu 

Euro ieviešanas kārtības likuma  
31. panta pirmo un trešo daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Mālpils novada pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais 
dienests” (turpmāk - Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi 
(pielikumā). 

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas norēķinu 
veidā ar kredītiestāžu starpniecību vai skaidrā naudā Mālpils novada domes kasē vai uz 
vietas, izsniedzot stingrās uzskaites kvītis. 

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. Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā „ Mālpils Vēstis” un 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs:        A.Lielmežs 

 

 

 



Pielikums Nr. 1 Mālpils novada domes 
2011.gada 23. marta saistošajiem noteikumiem Nr.7 (23.03.2011. Prot. Nr.3/12) 

(Ar 29.05.2013. grozījumiem (Prot. Nr.6/7)) 
(Ar 18.12.2013. grozījumiem (Prot. Nr. 19/16)) 
(Ar 29.01.2014. grozījumiem (Prot. Nr. 2/29)) 
(Ar 28.01.2015. grozījumiem (Prot. Nr. 1/19)) 

 
Pašvaldības aģentūras „Mālpils sociālais dienests” sniegto publisko pakalpojumu 

izcenojumi 

Nr.p.k. Publiskie sociālie pakalpojumi Mērvienība 

Cena 
Euro (bez 

PVN) 
 

1. Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās 
aprūpes institūcijā 

 
 

1.1. Klientam, kuram nepieciešami 
inkontinences līdzekļi 

1 personai 
diennaktī 

15,85 
(ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2015. 
gada 28. janvāra 

sēdes lēmumu Nr. 
1/19) 

1.2. Klientam, kuram nav nepieciešami 
inkontinences līdzekļi 

1 personai 
diennaktī 

14,80 
(ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2015. 
gada 28. janvāra 

sēdes lēmumu Nr. 
1/19) 

2. Aprūpes mājās pakalpojumi pa aprūpes 
līmeņiem: 

 
 

 1.līmenis 1 personai 
mēnesī 

43,00 
(ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2015. 
gada 28. janvāra 

sēdes lēmumu Nr. 
1/19) 

 2.līmenis 1 personai 
mēnesī 

86,00 
(ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2015. 
gada 28. janvāra 

sēdes lēmumu Nr. 
1/19) 

 3.līmenis 1 personai 
mēnesī 

161,27 
(ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2015. 
gada 28. janvāra 

sēdes lēmumu Nr. 
1/19) 

 

 4.līmenis 1 personai 
mēnesī 

268,78 
(ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2015. 
gada 28. janvāra 

sēdes lēmumu Nr. 
1/19) 

3. Veļas mazgāšanas pakalpojumi   

 Iedzīvotājiem, kuriem ir trūcīgas personas 
statuss 

veļas 
mašīnas 

izmantošana 
1 reizi 

0,36 
(ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2013. 
gada 18. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 



19/16) 
 Iedzīvotājiem, kuriem ir maznodrošinātas 

personas statuss 
veļas 

mašīnas 
izmantošana 

1 reizi 

0,71 
(ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2013. 
gada 18. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 

19/16) 
 Pārējiem iedzīvotājiem veļas 

mašīnas 
izmantošana 

1 reizi 

1,07 
(ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2013. 
gada 18. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 

19/16) 
4. Dušas pakalpojumi   

 Iedzīvotājiem, kuriem ir trūcīgas personas 
statuss 

1 reize 0,36 
(ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2013. 
gada 18. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 

19/16) 
 Iedzīvotājiem, kuriem ir maznodrošinātas 

personas statuss 
1 reize 0,71 

(ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar 2013. 

gada 18. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 

19/16) 
 Pārējiem iedzīvotājiem 1 reize 2,13 

(ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar 2013. 

gada 18. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 

19/16) 
5. Transporta pakalpojumi   

 Mikroautobuss VW Transporter 1 kilometrs 0,36 
(ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar 2013. 
gada 18. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 

19/16) 
 Gaidīšana virs 5 minūtēm 1 stunda 5,69 

(ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar 2013. 

gada 18. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 

19/16) 
6. Miruša cilvēka apmazgāšana un 

saģērbšana 
 35,57 

(ar grozījumiem, kas 
izdarīti ar 2013. 

gada 18. decembra 
sēdes lēmumu Nr. 

19/16) 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs       A. Lielmežs 


