
PĀVILOSTAS NOVADA DOME
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv

LĒMUMS
Pāvilostā

2013. gada 19.septembrī Protokols Nr. 6., 15.§

Par noteikumu „Par izmantošanas kārtību 
un maksu Pāvilostas novada sociālā dienesta 
pakalpojumu punktu sniegtajiem pakalpojumiem” 
projekta apstiprināšanu

1. Dome izskatīja 29.08.2013. Pāvilostas novada sociālā dienesta vadītājas Ildzes Agitas 
Balodes iesniegumu par noteikumu apstiprināšanu.

2. Konstatēja, ka jauni noteikumi izstrādāti sakarā ar Euro ieviešanu.
3. Pamatojoties  uz  likuma  Par  pašvaldībām  21.panta  pirmās  daļas  14)  punkta  g) 

apakšpunktu

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ:

3.1. Apstiprināt  Pāvilostas  novada  pašvaldības  noteikumu  „Par  izmantošanas 
kārtību  un  maksu  Pāvilostas  novada  sociālā  dienesta  pakalpojumu  punktu 
sniegtajiem pakalpojumiem” projektu.

3.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri.

Sēdes vadītājs Andris Zaļkalns

Lēmuma projektu 30.08.2013. sagatavoja sociālā dienesta vadītāja I.A.Balode
Lēmumu izsniegt:
1-sociālam dienestam
2-„Pāvilostas Novada Ziņas” (elektroniski)
3-www.pavilosta.lv ( elektroniski)

mailto:dome@pavilosta.lv


Latvijas Republika
PĀVILOSTAS NOVADA DOME
Adrese Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV3466

Tālrunis 63498261, fakss 63484567

Pāvilostā
  APSTIPRINĀTI

ar Pāvilostas novada domes
19.09.2013. sēdes protokolu 

 Nr. 6., 15.§

NOTEIKUMI
„Par izmantošanas kārtību un maksu Pāvilostas novada sociālā dienesta 

pakalpojumu punktu sniegtajiem pakalpojumiem”

1. Noteikumi  nosaka  izmantošanas  kārtību  un  maksu  par  pakalpojumu  punktu 
sniegtajiem pakalpojumiem.

2. Pakalpojumi tiek sniegti Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā deklarētajām un 
faktiski dzīvojošām personām.

3. Pakalpojumu maksu nosaka Pāvilostas novada dome.

4. Maksa  paredzēta  daļējai  vai  pilnīgai  ekspluatācijas  izmaksu  segšanai  par 
pakalpojumu punktu sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Maksu  par  saņemto  pakalpojumu  maksā  Pāvilostas  novada  sociālā  dienesta 
pakalpojumu saņemšanas vietā, pretī saņemot kvīti.

6. Pakalpojumus var saņemt iepriekš piesakoties pie pakalpojumu punkta darbinieka.

7. Pakalpojumus bez maksas  var  saņemt,  uzrādot  Pāvilostas novada sociālā  dienesta 
izdotu  izziņu  par  atbilstību  trūcīgās  ģimenes   statusam,  vai  invalīdiem  uzrādot 
apliecību :

7.1. veļas mazgāšanas pakalpojumus ne vairāk kā divas mazgāšanas reizes 
mēnesī ģimenei, daudzbērnu ģimenei – četras mazgāšanas reizes mēnesī,

7.2. dušas pakalpojums personai ne vairāk kā divas reizes mēnesī (bērni 
līdz 15 gadu vecumam atbrīvoti no maksas),

7.3. ja  minētajām  kategorijām  pakalpojumi  nepieciešami  biežāk,  tad 
pārējās reizes ir par maksu.

8. Maksa par pakalpojumiem:

Nr.p.k. pakalpojums mērvienība Cena EUR



1. Veļas mazgāšana 1 cikls
1.1. Trūcīgajām ģimenēm 2xmēnesī bezmaksas
1.2. Daudzbērnu ģimenes 4xmēnesī bezmaksas
1.3. Daudzbērnu ģimenes 0.70
1.4. Trūcīgām personām 1.40
1.3. Invalīdiem, pensionāriem 1.40

1.4. Pāvilostas  novada  deklarētajām un 
faktiski dzīvojošām  personām 1.40

2. Veļas žāvēšana 1 stunda
2.1. Trūcīgajām personām 2xmēnesī bezmaksas
2.2. Invalīdiem, pensionāriem 1.40
2.3. Daudzbērnu ģimenes 0.70
2.3. Trūcīgajām personām 1.40

2.4. Pāvilostas  novada  deklarētajām un 
faktiski dzīvojošām personām 1.40

3. Dušas
3.1. Trūcīgajām personām 2xmēnesī bezmaksas
3.2. Bērniem līdz 15 g.vecumam neierobežots bezmaksas
3.3. Trūcīgajām personām 0.70
3.4. Invalīdiem, pensionāriem 0.70

3.5. Pāvilostas  novada  deklarētajām un 
faktiski dzīvojošām personām 1.00

Dušas pakalpojumus bērni līdz 7 gadu vecumam nevar izmantot bez pieaugušo klātbūtnes.
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