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     (protokols Nr. 4, 14.§.) 

 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļas 

sagatavoto veļas mazgāšanas, tualetes apmeklējuma un dušas pakalpojuma izcenojuma aprēķinu 

atbilstoši faktiskajām izmaksām. Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece teritorijas 

pārvaldības un sadarbības jautājumos ierosina Raunas pagasta sabiedriskās tualetes izcenojumu aprēķinu 

skatīt atsevišķi no pārējo iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķina, ņemot vērā, ka šī ir 

speciāli pakalpojumam izveidota un uzturēta infrastruktūra, kam līdz ar to ir arī par vidējo novadā 

augstākas izmaksas.  

Pakalpojums iedzīvotājiem ir nepieciešams, turklāt tas izriet no likumā “Par pašvaldībām” 15. 

panta pirmās daļas 2. un 7. punktos noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām - gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.  

Jāņem vērā, ka pašlaik un tuvākajos gados vērā ņemamu ietekmi  uz iedzīvotāju maksātspēju atstās 

Covid-19 izplatības radītās sekas ekonomikā, kā arī cenu svārstības enerģētikas tirgū, kas savukārt norāda 

uz to, ka strauja pakalpojuma maksas pacelšana var radīt ierobežotāku pieejamību pakalpojumiem 

cilvēku grupām, kam tie tiešām nepieciešami.  

Aprēķinā iekļautas visas uz pakalpojuma sniegšanu attiecināmās izmaksas pa pakalpojumu 

veidiem. 

Pēc deputātu savstarpējām diskusijām Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

16.02.2022. sēdē izvirzīts priekšlikums, ka no pašvaldības budžeta iedzīvotājiem līdzfinansēs: tualetes 

apmeklējumu - pilnā apmērā no faktiskajām izmaksām pirmskolas vecuma bērniem, skolēniem, 

personām ar invaliditāti, daļējā 6,9 EUR bez PVN apmērā no faktiskajām izmaksām -  pensionāriem un  

daļējā 6,77 EUR bez PVN apmērā pārējiem iedzīvotājiem; dušas izmantošanu – daļējā apmērā no 

faktiskajām izmaksām trūcīgām un maznodrošinātām personām, personām ar invaliditāti un vientuļajiem 

pensionāriem; veļas mazgāšanas pakalpojumu  - daļējā apmērā no faktiskajām izmaksām trūcīgām un 

maznodrošinātām personām, personām ar invaliditāti un vientuļajiem pensionāriem, nosakot šīm atbalsta 

grupām vienotu samaksas daļu par dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumiem 1,65 EUR bez PVN. 

Aprēķins veikts saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2011. noteikumiem Nr.333 “Kārtība, kādā plānojami 

un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, 

kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”. 

Saskaņā ar augstāk norādīto, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 16.02.2022. 

atzinumu (protokols Nr.4), pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 6. pantu, 15. panta pirmās daļas 

2. un 7. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu,  likuma “Par pašvaldību budžetiem” 

2.pantu, atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars 
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Avotiņš, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Otārs Putrālis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt sekojošus Raunas pagasta pārvaldes pārvaldībā esošās sabiedriskās tualetes Rīgas 

ielā 1C, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā  maksas pakalpojumu izcenojumus: 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN , EUR PVN, EUR 

Cena ar 

PVN , EUR 

1. Tualetes apmeklējums (faktiskās izmaksas  7,02 EUR bez PVN par vienu apmeklējumu) 

1.1. 

Pirmskolas vecuma bērniem, skolēniem un 

personām ar invaliditāti  1 reize - - - 

1.2. Pensionāriem 1 reize 0.12 0.03 0.15 

1.3. Pārējiem iedzīvotājiem 1 reize 0.25 0.05 0.30 

2. Dušas izmantošana (faktiskās izmaksas 6,98 EUR bez PVN par vienu apmeklējumu) 

2.1.  

Trūcīgām, maznodrošinātām personām, 

personām ar invaliditāti, vientuļajiem 

pensionāriem 1 reize 1,65  0,35 2,00 

2.2. Pārējiem iedzīvotājiem 1 reize 6,98 1,46 8,44 

3. 

Veļas mazgāšanas pakalpojums (faktiskās izmaksas 6,50 EUR bez PVN par vienu 

apmeklējumu) 

3.1. 

Trūcīgām, maznodrošinātām personām, 

personām ar invaliditāti, vientuļajiem 

pensionāriem  1 reize 1,65  0,35 2,00 

3.2. Pārējiem iedzīvotājiem 1 reize 6,50 1,36 7,86 

 

2. Apstiprināt sekojošus pārējo Smiltenes novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumus: 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez 

PVN , EUR PVN, EUR 

Cena ar 

PVN , EUR 

1. Dušas izmantošana (faktiskās vidējās izmaksas 3,97 EUR bez PVN par vienu apmeklējumu) 

1.1.  

Trūcīgām, maznodrošinātām personām, 

personām ar invaliditāti, vientuļajiem 

pensionāriem 1 reize 1,65  0,35 2,00 

1.2. Pārējiem iedzīvotājiem 1 reize 3,97 0,83 4,80 

2. 

Veļas mazgāšanas pakalpojums (faktiskās vidējās izmaksas 3,83 EUR bez PVN par vienu 

apmeklējumu) 

2.1. 

Trūcīgām, maznodrošinātām personām, 

personām ar invaliditāti, vientuļajiem 

pensionāriem  1 reize 1,65  0,35 2,00 

2.2. Pārējiem iedzīvotājiem 1 reize 3,83 0,80 4,63 

 

3. Par lēmuma izpildi atbild pakalpojumu sniedzošās iestādes vadītājs. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 2022. gada 1. martu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          E.Avotiņš 

 


