
 

LATVIJAS REPUBLIKA
KANDAVAS NOVADA DOME

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV –3120 Reģ. Nr.90000050886, 
Tālrunis 631 82028, 631 82026, Fakss 631 82027, e-pasts: dome@kandava.lv

Kandavā

APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē

2010.gada 27.maijā
(protokols Nr. 5  2.§)

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9
„Par Kandavas novada domes  aģentūras „Kandavas novada Sociālais dienests” 

sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi”

Izdoti saskaņā ar 
likuma  „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 

43.panta pirmās daļas 13.punktu 
Publisko aģentūras likuma 17.panta otro un ceturto daļu 

1.Šie  saistošie  noteikumi  nosaka  Kandavas  novada domes  aģentūras  „Kandavas  novada 
Sociālais  dienests”  sniegtos  maksas  pakalpojumus  un  to  cenrādi  saskaņā  ar  pielikumu 
(Pielikums).
2.Ieņēmumus  no  šo  saistošo  noteikumu  pielikumā  noteiktajiem  maksas  pakalpojumiem 
ieskaita Kandavas novada domes aģentūras „Kandavas novada Sociālais dienests” maksas 
pakalpojumu kontā.
3.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.
4.Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē:

4.1. Kandavas novada domes sēdes 2009.gada 30.jūlijā lēmums (protokols Nr.11 
12.§ ) „Par sociālā darba organizēšanu Kandavas novadā” 6. un 7.punkts;

4.2.Kandavas novada domes sēdes 2008.gada 24.aprīlī lēmums( protokols Nr.4
                     12.§ ) „Par ārstnieciskā pedikīra pakalpojuma cenu apstiprināšanu”;

4.3.Kandavas novada domes sēdes 2009.gada 29.janvārī lēmums ( protokols Nr.1
                     14.§ ) „Par aprūpes izmaksām 2009.gadā”;

4.4.Kandavas novada domes sēdes 2010.gada 31.martā lēmums( protokols Nr.3
                      41.§) „Par medicīnas aprūpes mājās punkta izveidošanu un medicīnas aprūpes
                      cenrāža apstiprināšanu” 4. un 5.punkts.

Kandavas novada domes priekšsēdētājs                                    R.Bārenis
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Pielikums
Kandavas novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par 
Kandavas novada domes  aģentūras 
„Kandavas novada Sociālais 
dienests” sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un to cenrādi” 
(apstiprināti Kandavas novada 
domes  sēdē 2010.gada 27.maijā, 
protokola Nr.5 2 .§)

Kandavas novada domes aģentūras „Kandavas novada Sociālais dienests” sniegtie 
maksas pakalpojumi un to cenrādis

Nr.p.k
. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN* 

(Ls)

I. Medicīniskās aprūpes mājās punkta sniegtie maksas pakalpojumi*:

1. Injekcijas ādā, zemādā, muskulī viena reize 1,00

2. Injekcija vēnā viena reize/ 1,50

3. Injekcija vēnā, sistēma viena reize 3,00

4. Mazas brūces primārā apdare, pārsiešana viena reize 2,00

5. Lielas brūces primārā apdare, pārsiešana viena reize 5,00

6. Svešķermeņa izņemšana viena reize 3.00

7. Asinsspiediena  mērīšana, konsultācija viena reize 0,50

8. Transporta pakalpojumi  apkalpošanai  mājās viens km 0,50

*Pievienotās  vērtības  nodokli  nepiemēro  saskaņā  ar  likuma  „Par  pievienotās  vērtības  nodokli”  6.panta 
pirmās daļas 1.punktu
*No  maksājumiem  atbrīvotas  trūcīgas  personas  un   bērni  vecumā  līdz  18  gadiem,  ja  viņi  nav  darba 
attiecībās. 

II. Ārstnieciskā pedikīra maksas pakalpojumi**:

9. Bojātu nagu kopšana Viena reize 3,00

10. Ieaugušu nagu ārstēšana viena reize 1,50

11. Varžacs izslīpēšana viena reize 1,00

12. Hiperkeratozes noņemšana veselām kājām viena reize 3,00

13. Hiperkeratozes noņemšana sēnīšu infekcijas 
bojātām pēdām viena reize 4,00
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14. Pilns pedikīrs bojātām pēdām viena reize no 7,00

**Pievienotās  vērtības  nodokli  nepiemēro  saskaņā  ar  likuma „Par  pievienotās  vērtības  nodokli”  6.panta 
pirmās daļas 1.punktu
** Bērniem līdz 18.gadiem, diabēta slimniekiem un trūcīgām personām pakalpojums tiek apmaksāts  no 
Kandavas novada domes aģentūras „Kandavas novada Sociālais dienests”

15. Pilns pedikīrs veselām kājām*** viena reize no 6,00

16. Cukura līmeņa noteikšana asinīs*** viena reize 1,00

17. Holesterīna līmeņa noteikšana asinīs*** viena reize 1,00

***Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta 
pirmās daļas 1.punktu

III. Rehabilitācijas speciālistu konsultācijas ****

18. Logopēds viena nodarbība 1,50

19. Fizioterapeits (desmit nodarbību kurss) viena nodarbība 1,00

20. Ergoterapeits (desmit nodarbību kurss) viena nodarbība 1,00

21. Transporta pakalpojums sociālām vajadzībām viens km 0,05

****Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta 
pirmās daļas 1.punktu

IV. Sociālās pansijas pakalpojumi*****

22.
Sociālā aprūpe,  ja atkarības (alkohols, 
narkotikas) dēļ pārsniedz piešķirto aprūpes 
daudzumu

dienā 20,00

*****Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta 
pirmās daļas 1.punktu

V. Sociālās palīdzības transporta maršrutu nodrošināšanas pakalpojums******

23. Kandava- Rīga- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 5,00

24. Kandava- Tukums- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 1,00

25. Kandava- Kuldīga- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 2,00

26. Kandava- Dobele- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 2,00
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27. Pa  Kandavu Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 0,10

28. Kandava- Cēre- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 0,30

29. Kandava- Zemīte - Zante- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 0,50

30. Kandava- Matkule - Vāne- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 0,50

31. Kandava- Talsi- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 1,00

32. Kandava- Ventspils- Kandava Viens maršruts 
(turp un atpakaļ) 5,00

******Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 6.panta 
pirmās daļas 1.punktu

Kandavas novada domes priekšsēdētājs ( personiskais paraksts)  R.Bārenis
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