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                                                                            Pielikums 

Jelgavas pilsētas domes 

                 26.04.2018. lēmumam Nr.___ 

 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SOCIĀLO IESTĀŽU 

 MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS  

 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 
Cena, 

(euro) * 

1.  
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” maksas 

pakalpojumi 

1.1. 

 

Klienta aprūpe mājās  

 

1 stunda 

 

6.90 

 

1.2. 

Klients tiek atbrīvots no maksas par aprūpi mājās, ja: 

1.2.1. atzīts par trūcīgu; 

1.2.2. ir JSLP lēmums par aprūpi mājās pakalpojuma saņemšanu Eiropas Sociālā 

fonda projekta „Atver sirdi Zemgalē” (turpmāk – Deinstitucionalizācijas 

programma) ietvaros. 

1.3. 
Klienta aprūpe mājās ar līdzdalības 

maksājumu: 
1 stunda 3.80 

 

1.3.1. personai ar I grupas invaliditāti, kurai ir  Veselības un darbspēju ekspertīzes 

ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas 

nepieciešamību; 

1.3.2. pensijas vecuma personai, kura dzīvo kopā ar  ģimenes locekļiem, kuri 

nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi, ja vidējie 

ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas uz katru ģimenes locekli 

nepārsniedz divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmēru; 

1.3.3. pilngadīgai personai ar invaliditāti, kura dzīvo kopā ar  ģimenes locekļiem, 

kuri nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi, ja vidējie 

ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas uz katru ģimenes locekli 

nepārsniedz divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmēru;  

1.3.4. pensijas vecuma personai, kura dzīvo ģimenē, kurā nav pilngadīgu 

darbspējīgu personu un vidējie ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas  uz 

katru ģimenes locekli nepārsniedz divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu 

apmēru; 

1.3.5. pilngadīgai personai ar invaliditāti, kura dzīvo ģimenē, kurā nav pilngadīgu 

darbspējīgu personu un vidējie ienākumi  mēnesī pēc nodokļu nomaksas uz 

katru ģimenes locekli nepārsniedz divu valstī noteikto minimālo mēnešalgu 

apmēru; 

1.3.6. atsevišķi dzīvojošai pilngadīgai personai ar invaliditāti, kura strādā algotu 

darbu, kuras  ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz divu 

valstī noteikto minimālo mēnešalgu apmēru. 

1.4. 
Klienta aprūpe mājās ar līdzdalības 

maksājumu: 
1 stunda 0.70 

 

1.4.1. atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kuras ienākumi mēnesī pēc 

nodokļu nomaksas nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 

apmēru; 

1.4.2. atsevišķi dzīvojošai pilngadīgai personai ar invaliditāti, kuras ienākumi 

mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz valstī noteiktās minimālās 
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mēnešalgas apmēru; 

1.4.3. pensijas vecuma personai, kura dzīvo ģimenē, kurā nav darbspējīgu personu 

un vidējie ienākumi  mēnesī pēc nodokļu nomaksas uz katru ģimenes locekli 

nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru; 

1.4.4. pilngadīgai personai ar invaliditāti, kura dzīvo ģimenē, kurā nav darbspējīgu 

personu un vidējie ienākumi  mēnesī pēc nodokļu nomaksas uz katru 

ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēnešalgas apmēru; 

1.4.5. pilngadīgai personai ar  invaliditāti kopš bērnības, kurai ir  VDEĀVK 

atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;  

1.4.6. krīzes situācijā nonākušai personai darbspējīgā vecumā, kuras vidējie 

ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz valstī noteiktās 

minimālās mēnešalgas apmēru. 

1.5. 
Dienas centra „Integra” klienta līdzdalības 

maksājums par ēdināšanu  
1 diena 0.90 

1.6. 
Dienas centra „Atbalsts” klienta 

līdzdalības maksājums par ēdināšanu  
1 diena 0.60 

1.7. Dienas centra „Harmonija” pakalpojumi: 

1.7.1. 
Dienas centra „Harmonija” klienta 

līdzdalības maksājums bez ēdināšanas  
1 diena 2.50 

1.7.2. 

Dienas centra „Harmonija” klienta 

līdzdalības maksājums ar  ēdināšanu  

 

1 diena 3.20 

1.7.3. 

Pielikuma 1.5., 1.6., 1.7.1. un 1.7.2.apakšpunktā minētais klients no līdzdalības 

maksājuma tiek atbrīvots, ja: 

1.7.3.1.   atzīts par trūcīgu; 

1.7.3.2. ir JSLP lēmums par dienas aprūpes centra pakalpojuma saņemšanu 

Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros. 

1.7.4. 

uzturēšanās Dienas centrā „Harmonija” 

bez ēdināšanas  citā pašvaldībā  

deklarētajai personai 

1 diena 39.71 

1.7.5. 

uzturēšanās Dienas centrā „Harmonija” ar 

ēdināšanu  citā pašvaldībā deklarētajai 

personai  

1 diena 41.08 

1.8. 
Grupu dzīvokļu klienta telpu ekspluatācijas 

pakalpojumu maksa  
1m

2
/mēnesī 

2.20 (ar apkuri) 

 1.20 (bez apkures) 

1.9. Higiēnas pakalpojumi: 

1.9.1. dušas pakalpojums 
līdz 30 min. 

1 personai 
1.00 

1.9.2. veļas mazgāšana līdz 5 kg veļas 1.50 

1.9.3. veļas žāvēšana  līdz 6 kg veļas 0.60 

1.10. Uzturēšanās Naktspatversmē: 

1.10.1. 
Jelgavas pilsētas pašvaldības klientam līdz 

90. uzturēšanās dienai 
1 nakts 1.00 

1.10.2. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības klientam, 

kuram uzturēšanās termiņš pagarināts un 

pārsniedz 90 dienas 

 

1 nakts 
2.00 

1.10.3. 
Pielikuma 1.10.1. un 1.10.2.apakšpunktā minētais klients tiek atbrīvots no maksas 

un tiek iesaistīts līdzdarbības pienākumu izpildē, ja objektīvu iemeslu dēļ nespēj 
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samaksāt par sociālo pakalpojumu 

1.10.4. citā pašvaldībā deklarētajai personai 1 nakts 8.73 

1.10.5. 

 

persona no maksas var tikt atbrīvota ne ilgāk kā par pirmajām trijām naktīm 

 

1.11. 
Psihologa pakalpojums citā pašvaldībā 

deklarētajai personai 
1 stunda 23.40 

2.  
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” 

maksas pakalpojumi 

2.1. 

Krīzes centra pakalpojums citā pašvaldībā 

deklarētajai personai 

1 diennakts/ 

1 personai 

 

34.64 

Piezīmes.  

*Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu. 

  

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes  

“Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja             R.Stūrāne 


