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                                                                            Pielikums 

Jelgavas pilsētas domes 

                 26.06.2014. lēmumam Nr. 8/4 

 

       Grozījumi: 

       Jelgavas pilsētas domes 

       25.08.2016. lēmums Nr.10/7 

MAKSA PAR SOCIĀLO IESTĀŽU SNIEGTAJIEM 

 PAKALPOJUMIEM JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ 

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība 
Cena, 

(euro)* 

1.  Iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” maksas pakalpojumi 

1.1. 

Klienta aprūpe mājās ar līdzdalības 

maksājumu:** 
1 stunda 0.40 

 atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām un atsevišķi dzīvojošām 

personām ar invaliditāti, kuru ienākumi nepārsniedz mēnesī 320,00 euro; 

 atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, 

kuras ir vecākas par 75 gadiem;  

 pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ģimenēs, kurās nav 

darbspējīgu personu, un ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz mēnesī 

320,00 euro. 

1.2. 

Klienta aprūpe mājās par pilnu maksu:** 1 stunda 3.80 

 personām ar pirmo invaliditātes grupu, ja saņem valsts īpašas kopšanas pabalstu, 

izņemot atsevišķi dzīvojošām personām ar invaliditāti kopš bērnības; 

 pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras dzīvo kopā ar 

darbspējīga vecuma ģimenes locekļiem, kuri nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt 

nepieciešamo aprūpi; 

 personām, kuras saņem divu vai vairāku valstu pensijas; 

 personām ar invaliditāti, kuras strādā algotu darbu. 

1.3. 
Dienas centra “Integra” klientu līdzdalības 

maksājums par ēdināšanu** 
1 diena 0.70 

1.4. 
Dienas centra “Atbalsts” klientu 

līdzdalības maksājums par ēdināšanu** 
1 diena 0.45 

1.5. 
Grupu dzīvokļu klientu telpu 

ekspluatācijas pakalpojumu maksa 
1m

2
/mēnesī 

2.00 (ziemas periodā) 

1.00 (vasaras periodā) 

1.6. Dušas pakalpojumi: 

1.6.1. Higiēnas centrā 
līdz 30 min. 

1 personai 
1.00 

1.6.2. Dienas centrā „Atbalsts” 
līdz 30 min. 

1 personai 
0.70 

1.7. Veļas mazgāšana: 

1.7.1. Higiēnas centrā līdz 5 kg veļas 1.50 

1.7.2. Dienas centrā „Atbalsts” līdz 5 kg veļas 1.00 

1.8. Veļas žāvēšana Higiēnas centrā līdz 6 kg veļas 0.60 

1.9. Uzturēšanās Naktspatversmē: 
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1.9.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības klientiem 1 nakts 0.80 

1.9.2. 

Jelgavas pilsētas pašvaldības klientiem, 

kuriem uzturēšanās termiņš pagarināts un 

pārsniedz 1gadu 

1 nakts 1.20 

1.9.3. citu pašvaldību klientiem 1 nakts 8.10 

1.10. Psihologa pakalpojumi: 

1.10.1. konsultācija** 45 min. 14.23 

1.10.2. psiholoģiskā izpēte** 1 stunda 18.97 

1.11. 

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā 

pilngadīgām personām ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem bez 

ēdināšanas Jelgavas pilsētas pašvaldības 

klientiem** 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 

25.08.2016. domes lēmumu Nr.10/7) 

1 diena 2.50 

1.12. 

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā 

pilngadīgām personām ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem ar ēdināšanu 

Jelgavas pilsētas pašvaldības klientiem** 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 

25.08.2016. domes lēmumu Nr.10/7) 

1 diena 3.20 

1.13. 

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā 

pilngadīgām personām ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem bez 

ēdināšanas citu pašvaldību klientiem 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 

25.08.2016. domes lēmumu Nr.10/7) 

1 diena 32.73 

1.14. 

Uzturēšanās Dienas aprūpes centrā 

pilngadīgām personām ar smagiem 

funkcionāliem traucējumiem ar ēdināšanu 

citu pašvaldību klientiem 

(Grozīts ar Jelgavas pilsētas domes 

25.08.2016. domes lēmumu Nr.10/7) 

1 diena 34.15 

2.  Iestādes „Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumi 

2.1. 
Īslaicīgā sociālā aprūpe citu pašvaldību 

klientiem 

1 personai/ 

1 diennakts 
27.82 

2.2. Psihologa pakalpojumi: 

2.2.1. konsultācija** 45 min. 14.23 

2.2.2. psiholoģiskā izpēte** 1 stunda 18.97 

Piezīmes.  

*Pakalpojumiem pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma 52.panta pirmās daļas 9.punktu. 

**No maksas par pakalpojumu tiek atbrīvotas personas, kurām saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem piešķirts trūcīgas personas statuss.  

Pašvaldības iestādes ”Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītāja     R.Stūrāne 


