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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2018.gada 17.janvārī                                                               Nr.1/2018 

(protokols Nr. 3-1.§.) 

 

Par pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes mājas ”Gauja”" maksas 

pakalpojumiem 
 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru  

likuma 17.panta otro un ceturto daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Inčukalna pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes 

mājas „Gauja”" (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi 

(pielikumā). 

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras naudas un 

bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību. 

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var 

izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžetam, ar to saistīto nodokļu un izdevumu 

samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu 

samaksai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

„Novada vēstis”. 

5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2016.gada 16.novembra 

Inčukalna novada domes Saistošie noteikumi Nr. 10/2016 „Par pašvaldības aģentūras 

"Sociālās aprūpes mājas ”Gauja”" maksas pakalpojumiem”.  
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Pielikums  

2018.gada 17.janvāra 

Inčukalna novada domes 

 saistošajiem noteikumiem Nr.1/2018 

Pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes mājas „Gauja”" sniegto publisko 

pakalpojumu izcenojumi 

Nr.p.k. Publiskie sociālie pakalpojumi Mērvienība 
Cena euro (bez 

PVN) 

1. 
Aprūpes pakalpojumi paaugstināta 

komforta istabās 

1 personai diennaktī 
24,07 

2. 
Aprūpes pakalpojums trešā un ceturtā 

līmeņa klientiem 

1 personai diennaktī 
21,67 

3. 
Aprūpes pakalpojums otrā līmeņa 

klientiem 

1 personai diennaktī 
19,83 

4. 
Aprūpes pakalpojums pirmā līmeņa 

klientiem 

1 personai diennaktī 
18,33 
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Saistošo noteikumu Nr.1/2018 

„Par pašvaldības aģentūras "Sociālās aprūpes mājas ”Gauja”" maksas 

pakalpojumiem” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1.projekts nepieciešams, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu 

sniegšanu; 

1.1. saistošie noteikumi nosaka maksas pakalpojumu sniegšanas 

cenrādi;  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

2.1. saskaņā ar Publisko aģentūru  

likuma 17.panta ceturto daļu, pašvaldības aģentūras sniegtos 

pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem; 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. pašvaldības budžetu neietekmēs, jo pakalpojumu apjoms un plānotais 

cenu pieaugums ir paredzēts budžetā;  

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo šo 

pakalpojumu sniegšana ir pašvaldības funkcija;  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Skars tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kas tieši saistītas ar šīm 

procedūrām; 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes 

procesā netika veiktas. 
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