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     (protokols Nr.10, 21.§.) 

 

Par maksas pakalpojumu grozījumiem 

 

Smiltenes novada Sociālās un veselības  jautājumu pastāvīgā komiteja ierosina  grozīt 

dušas un veļas mazgāšanas pakalpojuma cenas apmēru Raunas pagasta sabiedriskajā tualetē, kas 

noteikta Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada 23.februāra lēmumā Nr.64 “Par maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums). 

Raunas pagasta sabiedriskajā tualete pakalpojuma sniegšanas vieta  ir speciāli izveidota 

un uzturēta infrastruktūra, kam līdz ar to ir arī augstākas pakalpojuma izmaksas.  

Pēc Raunas pagasta iedzīvotāju ierosinājumiem nepieciešams  pārskatīt dušas un veļas 

mazgāšanas maksas pakalpojumu cenas pensionāriem Raunas pakalpojuma sniegšanas vietā, jo 

tā ir iedzīvotāju grupa, kuru nevar iedalīt pie visiem pārējiem maksātspējīgiem iedzīvotājiem. 

Esošais cenu pieaugums ietekmē visu iedzīvotāju maksātspēju, it īpaši pensionāru un 

ierobežo pakalpojumu pieejamību tiem, kuriem tie nepieciešami.  

Ierosinājums ar 2022.gada 1.maiju grozīt Lēmumu par veļas mazgāšanas, tualetes 

apmeklējuma un dušas pakalpojuma izcenojumiem Raunas pagasta sabiedriskās tualetes 

pakalpojuma sniegšanas vietā, nosakot pensionāriem dušas un veļas mazgāšanas maksas 

pakalpojumu cenu tādu pašu kā pārējās dušas un veļas mazgāšanas pašvaldības pakalpojuma 

sniegšanas vietās. 

Pakalpojumus 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.  

Saskaņā ar augstāk norādīto, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Sociālās un 

veselības  jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 19.aprīļa atzinumu (prot. Nr.5), 

pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. un 7. punktu, 21. panta 

pirmās daļas 14. punkta g) apakšpunktu, 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 2.pantu, 
atklāti balsojot ar 10 balsīm "PAR" - (Edgars Avotiņš, Andris Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Inga 

Ērgle, Toms Markss, Otārs Putrālis, Ervīns Labanovskis, Ainārs Mežulis, Jānis Āboliņš, Astrīda 

Harju), "PRET" – nav, "ATTURAS – nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Grozīt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23.februāra lēmumu Nr.64 “Par 

maksas pakalpojumu apstiprināšanu”. 
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2. Papildināt apstiprināto Raunas pagasta pārvaldes pārvaldībā esošās sabiedriskās tualetes 

Rīgas ielā 1C, Raunā, Raunas pagastā, Smiltenes novadā,  maksas pakalpojumu izcenojumus  ar 

2.3.apakšpunktu un 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

 

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. maiju. 

. 
Domes priekšsēdētājs                                                             E. Avotiņš 

 

 

 

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 

Cena bez PVN , 

EUR PVN, EUR 

Cena ar 

PVN , EUR 

2. 

Dušas izmantošana (faktiskās izmaksas 6,98 EUR bez PVN par vienu 

apmeklējumu) 

2.3.  Pensionāriem 1 reize 3.97  0.83 4.80 

3. 

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

apmeklējumu) 

3.3. Pensionāriem 1 reize 3.83  0,80 4.63 


