
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 
 

 
AIZKRAUKLES NOVADA DOME 

  
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2022/19 

Aizkrauklē 

APSTIPRINĀTI 

ar Aizkraukles novada domes  

2022.gada 21.jūlija sēdes 

lēmumu Nr.443 (protokols Nr.16., 6.p.) 

 

AĢENTŪRAS “SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS “ZIEDUGRAVAS”” 

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 

    
Izdoti saskaņā ar  

Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Aģentūras „Sociālās aprūpes centrs 

„Ziedugravas”” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi 

(pielikums). 

2. Ieņēmumus no Noteikumu pielikumā noteiktajiem maksas pakalpojumiem ieskaita Aģentūras 

maksas pakalpojumu kontā. 

3. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas 

norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību vai skaidras naudas norēķinu veidā, iemaksājot 

Aģentūras kasē. 

4. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra izmanto atbilstoši 

Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā 

arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai. 

5. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

6. Noteikumu pielikuma 1. un 2.punkta cenrādis piemērojams, sākot ar 2022.gada 1.oktobri.  

7. Noteikumu pielikuma 3.punkta cenrādis piemērojams, sākot ar 2023.gada 1.janvāri.  

8. Ar Noteikumu stāšanos spēkā atzīt par spēku zaudējušiem Skrīveru novada domes 2011.gada 

27.janvāra saistošos noteikumus Nr.2 “Skrīveru novada pašvaldības aģentūras „Sociālās 

aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumi” (turpmāk – noteikumi Nr.2), izņemot 

noteikumu Nr.2 pielikuma 1.punktu, kurš ir spēkā līdz 2022.gada 30.septembrim un 

pielikuma 5.1.apakšpunktu, kurš ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim.  

Pielikumā: Aģentūras „Sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas”” maksas pakalpojumu cenrādis uz 

1 lp. 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētājs                                                                           L.Līdums 
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pielikums  

 

Aizkraukles novada domes  

2022.gada 21.jūlija  

Saistošajiem noteikumiem Nr.2022/19 

“Aģentūras “Sociālais aprūpes centrs “Ziedugravas””  

maksas pakalpojumu cenrādis” 

 
AĢENTŪRAS „SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRS „ZIEDUGRAVAS””  

MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS  
 
 

1.  Personas (klienta) uzturēšanas maksa Aģentūrā “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas””: 

830,00 euro/mēnesī. 

2.  Specializētā transportlīdzekļa izmantošana iestādēm un organizācijām: 0,93 euro/km.   

3.  Ēdināšanas pakalpojumi (1 ēdienreize) darbiniekiem:  

3.1. brokastis   1,10 euro/dienā  

3.2. pusdienas   1,37 euro/dienā  

3.3. vakariņas   0,95 euro/dienā  

 

 

 

Sēdes vadītājs, 

domes priekšsēdētājs                                                                           L.Līdums 

  

 


