
APSTIPRINĀTI 
             ar Krustpils novada pašvaldības domes 

                                                                                        2019.gada 20.februāra lēmumu 

(sēdes protokols Nr. 2,  3. punkts) 
 precizēti 2019.gada 20.martā  

(domes sēdes protokols Nr. 3,  16. punkts) 

 

Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.2019/2 

„Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas 

pakalpojumiem”” 
 

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 

17.panta otro un ceturto daļu 

 

Izdarīt grozījumus Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošo 

noteikumu Nr. 2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas pakalpojumiem”  

pielikumā, izsakot to šādā redakcijā: 

 

Pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža”  sniegtie maksas pakalpojumi 
 

Nr.p.k. Pakalpojuma raksturojums Maksa (EUR bez PVN) 

1. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi 

1.1. Uzturēšanās maksa veco ļaužu nodaļā vienam 

klientam ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanai 

diennaktī 

18,00* 

1.2. Uzturēšanās maksa vienam klientam vienvietīgajā 

istabiņā ilgstošas sociālās aprūpes nodrošināšanai 

diennaktī 

19,80 

1.3. Īslaicīgs pakalpojums krīzes situācijā nonākušām 

ģimenēm ar bērniem vienai personai diennaktī 

18,00 

1.4. Uzturēšanās maksa vienam klientam īslaicīgas 

sociālās aprūpes nodrošināšanai diennaktī (pilns 

pakalpojumu grozs) 

18,00 

1.5. Uzturēšanās maksa vienam klientam īslaicīgas 

sociālās aprūpes nodrošināšanai diennaktī (klients nāk 

ar saviem medikamentiem, apģērbu) 

16,50  

  

1.6. Uzturēšanās maksa vienam klientam dienas sociālās 

aprūpes nodrošināšanai dienā 

10,00 

2. Transporta pakalpojumi, telpu un inventāra nomas maksas 

2.1. Volkswagen Crafter automašīnas noma (par 1 km 

nobraukumu)    

0,56 

2.2. Aršana ar traktoru MTZ-82 (ha) 46,00 

2.3. Kultivēšana ar traktoru MTZ-82 (ha) 23,20 

2.4. Vagošana, vagu dzīšana ar traktoru MTZ-82 (ha) 19,60 

2.5. Gultasvietas iznomāšana brīvajās istabiņās diennaktī 7,00 

2.6. Funkcionālās gultas noma mēnesī 14,00 

2.7. Riteņkrēsla noma mēnesī 7,00 

2.8. Rollatora, staiguļa noma mēnesī 4,00 

2.9. Kruķu noma mēnesī 3,00 

2.10. Spieķa noma mēnesī 1,50 

3. Pārējie pakalpojumi 

3.1. Viena kg veļas mazgāšana juridiskām personām  1,50 



3.2. Dušas pakalpojums (1 reize) 2,52 

3.3. Nelaiķa ģērbšana 30,00 

 

* pašvaldību savstarpējo norēķinu iemaksa par sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem 

veido starpību starp Aģentūras noteikto un faktisko pensijas lielumu (Saistošo noteikumu 

Nr.2011/4 "Krustpils novada pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” nolikums" 6.1.4.punkts).” 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2019/2  

„Grozījums Krustpils novada pašvaldības 2017.gada 15.novembra saistošajos noteikumos Nr. 

2017/15 “Par pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža" maksas pakalpojumiem”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi par Krustpils novada 

pašvaldības aģentūras „Jaunāmuiža” maksas 

pakalpojumiem izstrādāti, pamatojoties uz 

Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un 

ceturto daļu. Izdoti, lai noteiktu kārtību 

atlaides piemērošanai maksas 

pakalpojumiem.  

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldības aģentūra “Jaunāmuiža” īstenojot 

pašvaldības uzdevumus, sniedz maksas 

pakalpojumus saskaņā ar domes apstiprinātu 

cenrādi, nosakot maksāšanas kārtību, tādējādi 

efektīvi izmantojot līdzekļus, veicinot 

ilgtermiņa sadarbību, nodrošinot sabiedrības 

vajadzību apmierināšanu pēc pakalpojumiem.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Budžeta ietaupījums vai palielinājums nav 

precīzi prognozējams. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi līdzšinējo kārtību 

nemainīs  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         K.Pabērzs 
 


