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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

  Reģ. Nr. 90000015912, Raiņa ielā 11, Skrundā, LV – 3326, tālr.63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

         

APSTIPRINĀTS 

     Skrundas novada domes  

     2011.gada 25. februāra sēdē 

     /protokola Nr. 3, 13.§/ 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2011 

 

“Par pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumiem” 
       

 Izdoti saskaņā ar LR Publisko aģentūru likuma 

2. panta otro daļu un 17. panta otro un  ceturto daļu  

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Skrundas novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 

(turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus, kā arī maksu par aģentūras telpu 

lietošanu saskaņā ar cenrādi (pielikumā). 

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas norēķinu 

veidā ar kredītiestāžu starpniecību vai skaidrā naudā, iemaksājot aģentūras kasē. 

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 Aģentūru saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai. 

4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas. 

5. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Skrundas novada domes 

29.09.2009. lēmums Nr. 12 (prot. Nr. 10) “Par p/a “Sociālais dienests” maksas pakalpojumu 

apstiprināšanu”.   

 

 

 

Skrundas novada  

Domes priekšsēdētāja        N. Kleinberga 
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PIELIKUMS 

Skrundas novada domes 

25.02.2011. saistošiem noteikumiem Nr. 2/2011 

(prot. Nr. 3, 13.§) 

 

Skrundas novada pašvaldības aģentūras  

“Sociālais dienests” sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi 
 

 

1. Veļas mazgāšana – EUR 1.42 par vienu reizi, 

 

2. Dušas izmantošana – EUR 1.00 par vienu reizi, 

 

3. Telpu īre: 

 3.1. Rudbāržu sociālās aprūpes centrā (28 m2) – EUR 1.42 par vienu stundu, 

3.2. Rudbāržu sociālās aprūpes centrā dienesta viesnīca – EUR 2.84 par vienu 

diennakti. 

 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2013, kas stājas 

spēkā 01.01.2014.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_24_2013_grozijumi%20euro%20par%20socdienesta%20izcenojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_24_2013_grozijumi%20euro%20par%20socdienesta%20izcenojumiem.doc
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Saistošo noteikumu Nr. 2/2011 “Par pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  

maksas pakalpojumiem”paskaidrojuma raksts 

 

 

Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

2010. gada 01. janvārī stājies spēkā Publisko aģentūru likums jaunā 

redakcijā. Likuma 2. panta otrās daļas un 17.panta otrās un ceturtā daļa 

nosaka, ka pašvaldības aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to 

cenrādi apstiprina dome ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

Iepriekš pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” maksas pakalpojumi 

bija apstiprināti ar Skrundas novada domes 29.09.2009. sēdes lēmumu. 

Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 

sniegtos maksas pakalpojumus, to izcenojumus, samaksas kārtību un 

līdzekļu izlietošanu. 

Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Ienākumi no aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem ir zemi. 

Salīdzinājumam ar 2010. gadu izcenojumi nav mainījušies. 

Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Līdzšinējā kārtība netiek mainīta. 

Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar 

privātpersonām, jo saistošie noteikumi nodrošina aģentūras darbības 

atbilstību Publisko aģentūru likuma 2. panta otrās daļas un 17. panta otrās 

un ceturtās daļas nosacījumiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja       N. Kleinberga  

 


