
 
 
 
 
 

Noteikumi 

„Par izmantošanas kārtību un maksu Nīcas novada domes Sociālā dienesta sadzīves 
pakalpojumu punkta sniegtajiem pakalpojumiem”  

Apstiprināti Nīcas novada domes  
2012. gada 14. jūnija sēdē. 

 

1. Noteikumi nosaka izmantošanas (lietošanas) kārtību un maksu par sadzīves 
pakalpojumu punkta sniegtajiem pakalpojumiem.  

2. Pakalpojumi tiek sniegti Nīcas novada administratīvajā teritorijā deklarētajām personām:  
2.1. ar Nīcas novada domes Sociālā dienesta lēmumu noteiktajām trūcīgajām personām 

un ģimenēm; 
2.2. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem un invalīdiem, kuri mājoklī dzīvo vieni un 

kuru pensija nepārsniedz 256,12 euro; 
2.3. citām personām, kuras nonākušas krīzes situācijā, griežoties ar iesniegumu Nīcas 

novada domes Sociālajā dienestā. 
3. Saņemot pakalpojumu, jāuzrāda Nīcas novada domes Sociālā dienesta izdota izziņa par 

atbilstību trūcīgas ģimenes vai personas statusam, invalīda apliecība vai pensionāra 
apliecība. 

4. Pakalpojumu maksu nosaka Nīcas novada dome ar lēmumu.  
5. Maksa paredzēta daļējai vai pilnīgai ekspluatācijas izmaksu segšanai par sadzīves 

pakalpojumu punktā saņemtajiem pakalpojumiem.  
6. Maksu par saņemto pakalpojumu maksā Nīcas novada domes Sociālā dienesta sadzīves 

pakalpojumu punktā pirms pakalpojuma saņemšanas, pretī saņemot stingrās uzskaites 
kvīti.  

7. Pakalpojumus var saņemt vienu reizi nedēļā, iepriekš piesakoties pie sadzīves 
pakalpojumu punkta darbinieka: 

7.1. veļas mazgāšanas pakalpojums (vienas mašīnas ietilpība līdz 8 kg sausas veļas) ne 
vairāk kā divus mazgāšanas ciklus pēc kārtas; 

7.2. dušas izmantošanas laiks 20 minūtes. 
 

*krīzes situācija- situācija, kurā ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas 
neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir 
nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
1.panta 39.punkts) 

 
 

Maksa par pakalpojumiem Nīcas novada domes  

Sociālā dienesta sadzīves pakalpojumu punktā 

Nr. 

p.k. 

pakalpojuma veids mērvienība      cena  

1. Veļas mazgāšana  

(līdz 8 kg sausas veļas) 

1 cikls, ar spp 

pulveri 

 

1.1. trūcīgajām personām  0,71 

1.2. vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem  0,71 



1.3. Nīcas novadā deklarētajām personām 

(krīzes situācijā) 

 2,84 

2. Veļas žāvēšana   

2.1. trūcīgajām personām  1,42 

2.2. vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem  1,42 

2.3. Nīcas novadā deklarētajām personām 

(krīzes situācijā) 

 2,84 

3. Veļas rullis 1 stunda  

3.1. trūcīgajām personām  1,42 

3.2. vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem  1,42 

3.3 Nīcas novadā deklarētajām personām 

(krīzes situācijā) 

 2,84 

4. Duša 20 minūtes  

4.1. trūcīgajām personām  0,71 

4.2. trūcīgu ģimeņu bērniem  0,36 

4.3. vientuļajiem pensionāriem, invalīdiem  0,71 

4.4. Nīcas novadā deklarētajām personām 

(krīzes situācijā) 

 2,13 

 
 
 
 


