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Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu  

Sociālā dienesta Dienas aprūpes centrā 

 

Rugāju novada dome 2020. gada 19. novembrī apstiprināja Sociālā dienesta 

struktūrvienības Dienas aprūpes centra nolikumu. Saskaņā ar to Dienas aprūpes centrs ir Rugāju 

novada Sociālā dienesta struktūrvienība, kas sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus, sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām 

ar garīgā rakstura traucējumiem, personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa, bērniem ar 

funkcionāliem traucējumiem, un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. 

Rugāju novada dome 2021. gada 27. janvārī  ir saņēmusi Sociālā dienesta vadītājas vietas 

izpildītājas aprēķinu augstāk minētajiem maksas pakalpojumiem Dienas aprūpes centrā. 

Pakalpojumu maksa ir aprēķināma saskaņā ar Rugāju novada domes 2017. gada 20. jūlija 

noteikumiem Nr4/2017 “Rugāju  novada domes iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas 

pakalpojumu izcenojumu noteikšanas kārtība”. Minēto noteikumu 11. punkts paredz, ka maksas 

pakalpojuma izcenojums ietver visas faktiskās izmaksas, kuras rodas, sniedzot maksas 

pakalpojumu, pamatojoties uz grāmatvedības uzskaites datiem. Maksas pakalpojuma izcenojumu 

aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

Imp = (Tizm + Nizm) / Vsk, kur  

Imp - vienas vienības izcenojums konkrētam maksas pakalpojuma veidam; 

Tizm - tiešās izmaksas, kas tieši saistītas ar konkrēto maksas pakalpojuma sniegšanu. Tās 

ietver izlietoto materiālu iegādes izmaksas, darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas; 

Nizm - netiešās izmaksas, kas netieši saistītas ar konkrēto maksas pakalpojuma sniegšanu. 

Piemēram, administratīvas izmaksas (var aprēķināt procentuāli no kopējām izmaksām); 

pamatlīdzekļu ekspluatācijas izdevumi (remonts, rezerves daļas u.c.), nolietojums; 

komunālie pakalpojumi (elektrība, ūdens, apkure, atkritumi, pasts, sakaru pakalpojumi 

u.c.); apdrošināšanas izdevumi; palīgmateriāli un citi ar konkrēto maksas pakalpojuma 

sniegšanu netieši saistītie izdevumi;  

Vsk - plānotais vienību skaits maksas pakalpojumam vienam gadam. 

 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

14.punkta g) apakšpunktu, kas paredz, 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 citiem pakalpojumiem un Finanšu komitejas 

2021.gada 11. februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars 

Duļevskis, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju 

novada dome nolemj: 
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1. Apstiprināt Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta dienas aprūpes centra sniegto 

maksas pakalpojumu izcenojumu atbilstoši pielikumam. 

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa 

likuma VI nodaļā noteikto nodokļa likmi. 

 

Pielikumā: 1. Rugāju novada pašvaldības Sociālā dienesta Dienas aprūpes centra sniegto maksas 

pakalpojumu cenrādis uz 1 lp; 

                   2. Pakalpojumu maksas aprēķins uz 4 lpp. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 

 


