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LĒMUMS 
Rugāju novada Rugāju pagastā  

20.06.2019.                                                                                                    Nr. 230 

                                                                                                                       (protokols Nr. 7, 37.§) 

 

Par pakalpojuma “Aprūpe mājās” maksas apstiprināšanu 

 

Rugāju novada dome 2019. gada 18. aprīlī apstiprināja saistošos noteikumus Nr.4/2019 

“Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā.” Ar Rugāju novada domes 

2019.gada 16. maija lēmumu Nr.192 tika izveidotas divas amata vienības, lai nodrošinātu 

aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu Rugāju novadā. 

 Rugāju novada Sociālais dienests ir veicis pakalpojumu izmaksu aprēķinus, plānojot 

pakalpojumu maksu 2019. gadā. Augstāk minētie noteikumi paredz maksu aprēķināt pēc šādas 

formulas Imp = (Tizm + Nizm) / Vsk, kur Imp - izcenojums par pakalpojumu vienai personai par 

vienu astronomisko stundu, Tizm - tiešās izmaksas, Nizm - netiešās izmaksas, Vsk - plānotais 

vienību skaits (astronomisko stundu) maksas pakalpojumam vienam gadam. 

Nosakot tiešās izmaksas tiek ņemts vērā aprūpētāja atalgojums. Sociālās aprūpes mājās 

pakalpojums tiks sniegts līdz 160 stundām. Nosakot tiešās izmaksas tiek ņemts vērā arī sociālā 

darbinieka atalgojums, atbilstoši 0,2 amata slodzei. Netiešajās izmaksās ņemti vērā transporta 

izdevumi aprūpētājam nokļūstot līdz klienta dzīvesvietai. Aprēķinot transporta izdevumus par 

vidējo attālumu līdz klienta dzīvesvietai Rugāju novada teritorijā tiek noteikti 14 km, bet 

degvielas patēriņš uz 100 kilometriem – 8 litri. Veidojot aprēķinu ņemta vērā degvielas cena 

lēmuma sagatavošanas dienā, kas ir EUR 1,28 (viens euro un 28 centi). Tiešās izmaksas sastāda 

EUR 697,39 mēnesī, netiešās izmaksas sastāda EUR 76,46 mēnesī. Izmaksas kopā, par vienu 

stundu– EUR 4.84. Vienību skaits tiek plānots 1920 gadā jeb 160 mēnesī.  

Ņemot vērā potenciālo klientu finansiālo stāvokli un maksātspēju, Rugāju novada dome 

nosaka maksu par vienu astronomisko stundu vienam cilvēkam EUR 2.00 ( divi euro un 00 

centi) apmērā, iztrūkstošo daļu sedz pašvaldība. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās 

daļas 14. punkta g apakšpunktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar 

likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības sniegtajiem 

pakalpojumiem un Finanšu komitejas 2019. gada 13.jūnija atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 

deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, Lauris Krēmers, 

Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Noteikt maksu par  pakalpojuma – aprūpe mājās EUR 4,84 (četri euro un 84 centi) bez 

PVN par vienu astronomisko stundu vienai personai. 
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2. Noteikt, ka par vienu astronomisko stundu viens cilvēks no personīgā budžeta maksā 

EUR 2.00 (divi euro un 00 centi). Pārējā pakalpojuma maksas daļa līdz pilnai pakalpojuma 

samaksai tiek segta no pašvaldības budžeta. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada Finanšu nodaļas galvenajai 

grāmatvedei Ilgonai Šaicānei. 

 

Pielikumā: Maksas aprēķins uz 1 lp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

26.06.2019.  


