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Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” maksas pakalpojuma
cenrāža apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta
g)apakšpunktu, Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.515 “Noteikumi par
publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un
nomas līguma tipveida nosacījumiem” 3.punktu, ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes
(turpmāk - Dome) Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 17.maija ārkārtas sēdes protokolu
Nr.10 un Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 17.maija ārkārtas sēdes
protokolu Nr.12, atklāti balsojot: PAR – 8 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, R.Joksts,
I.Kokina, J.Lāčplēsis, I.Prelatovs, H.Soldatjonoka), PRET – nav, ATTURAS – 2
(A.Gržibovskis, V.Kononovs), Daugavpils pilsētas dome nolemj:
1. Noteikt Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” (turpmāk –
Dienests) sniegto maksas pakalpojuma cenrādi jaunā redakcijā:
Nr.
Cena eiro
Pakalpojuma veidi
Mērvienība
p.k.
bez PVN
1.
Sociālie pakalpojumi:
1.1.
Aprūpe mājās
1 stunda
3,14
1.2.
Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura
1 diena
13,60
traucējumiem*
1.3.
Dienas aprūpes centrs “Saskarsme”*
1 diena
1,00
1.4.
Ģimenes atbalsta centrs/patversme*
1 diennakts
8,94
1.5.
Nakts patversme*
1 diennakts
3,69
1.6.
Sociālā patversme (1 gultas vieta)
1 diennakts
2,26
1.7.
Grupu dzīvokļi
1 diennakts
9,39
1.8.
Specializētās darbnīcas
1 diena
16,10
1.9.
Ģimenes asistents:
1.9.1.
Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā
1 stunda
21,06
1.9.2.
ārpus Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas
1 stunda
27,84
2.
Klientu līdzmaksājumi:
2.1.
Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura
1 diena
1,00
traucējumiem, izņemot, ja persona saņem
pakalpojumu saskaņā ar Ministru kabineta
2015.gada 16.jūnija noteikumiem Nr.313 “Darbības

2
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu
institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar
invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”
2.2.
veļas mazgāšanas pakalpojums Sociālajā mājā
1 diena
0,15
2.3.
dušas izmantošana Sociālajā mājā
1 reize
0,45
2.4.
Līdzdalības maksājums par gultasvietu Sociālajā
1 diennakts
0,60
patversmē
3.
Nomas objekti (gadījumos, ja tie tiek iznomāti
sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes,
sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības
aprūpes funkciju nodrošināšanai):
3.1.
Dienas centra “Saskarsme” kafejnīcas telpas
1 stunda
1,48
3.2.
Dienas centra “Saskarsme” aktu zāle
1 stunda
2,16
3.3.
Dienas centra “Saskarsme” konferenču zāle
1 stunda
1,31
* bezmaksas pakalpojums Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām personām
2. Atzīt par spēku zaudējušu Domes 2017.gada 14.decembra lēmumu Nr.686.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

R.Eigims

