
 

Jūrmalas pilsētas Pašvaldības SIA 

„Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” 

pakalpojumu cenrādis un pielietojamie kodi 

 

N.p.k. Veicamās darbības nosaukums 

Ievadāma 

naudas 

vērtība (ja 

attiecināms) 

Piešķirtais 

kods 

1 

Līdzmaksājums par terminētu Sociālās aprūpes pakalpojumu 

Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ar pašvaldības 

līdzfinansējumu (līdz 60dienām) €4,13 
01001 

2 

Terminēts Sociālās aprūpes pakalpojums Jūrmalas pilsētas 

iedzīvotājiem ar pašvaldības līdzfinansējumu (līdz 

60dienām) €31,09 
01002 

3 

Līdzmaksājums par terminētu Sociālās aprūpes pakalpojumu 

Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ar pašvaldības 

līdzfinansējumu (līdz 90dienām) €4,13 
01003 

4 

Terminēts Sociālās aprūpes pakalpojums Jūrmalas pilsētas 

iedzīvotājiem ar pašvaldības līdzfinansējumu (līdz 

90dienām) €31,22 
01004 

5 

Īpašās kopšanas pabalsts 1.grupas invalīdiem saņemot 

Terminēto Sociālās aprūpes pakalpojumu Jūrmalas pilsētas 

iedzīvotājiem ar pašvaldības līdzfinansējumu €213,43 
01005 

6 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums Jūrmalas pilsētas 

iedzīvotājiem €21,48 
01006 

7 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums personām ar garīga 

rakstura traucējumiem €20,71 
01007 

8 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (1., 2. aprūpes 

līmenis) Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ar pašvaldības 

līdzfinansējumu €25,53 
01008 

9 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes 

līmenis) Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ar pašvaldības 

līdzfinansējumu €35,22 
01009 

10 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes 

līmenis) Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ar pašvaldības 

līdzfinansējumu €35,35 
01010 

11 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (1., 2. aprūpes 

līmenis) Salaspils pilsētas iedzīvotājiem €25,53 
01011 

12 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes 

līmenis) Salaspils pilsētas iedzīvotājiem €35.22 
01012 

13 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes 

līmenis) Salaspils pilsētas iedzīvotājiem €35,35 
01013 

14 Sociālās aprūpes pakalpojums (1., 2. aprūpes līmenis) €25,53 
01014 

15 Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes līmenis) €35,22 
01015 

16 Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes līmenis) €35.35 
01016 

17 Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums personām ar garīga €16.57 
01017 



rakstura traucējumiem (bez ēdināšanas pakalpojuma) 

18 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (1., 2. aprūpes 

līmenis) Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ar pašvaldības 

līdzfinansējumu (bez ēdināšanas pakalpojuma) €21.71 
01018 

19 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes 

līmenis) Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ar pašvaldības 

līdzfinansējumu (bez ēdināšanas pakalpojuma) €31.40 
01019 

20 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes 

līmenis) Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ar pašvaldības 

līdzfinansējumu (bez ēdināšanas pakalpojuma) €31.53 
01020 

21 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (1., 2. aprūpes 

līmenis) Salaspils pilsētas iedzīvotājiem (bez ēdināšanas 

pakalpojuma) €21.71 
01021 

22 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes 

līmenis) Salaspils pilsētas iedzīvotājiem (bez ēdināšanas 

pakalpojuma) €31.40 
01022 

23 

Ilgstošas Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes 

līmenis) Salaspils pilsētas iedzīvotājiem (bez ēdināšanas 

pakalpojuma) €31.53 
01023 

24 

Sociālās aprūpes pakalpojums (1., 2. aprūpes līmenis) (bez 

ēdināšanas pakalpojuma) €21.71 
01024 

25 

Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes līmenis) (bez 

ēdināšanas pakalpojuma) €31.40 
01025 

26 

Sociālās aprūpes pakalpojums (3., 4. aprūpes līmenis) (bez 

ēdināšanas pakalpojuma) €31.53 
01026 

27 Enterālā barošana €10.60 
01027 

28 

Enterālā barošana Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ar 

pašvaldības līdzfinansējumu €6.78 
01028 

29 Klientu ēdināšana (4reizes dienā) €3.82 
01029 

30 Laboratoriskie izmeklējumi 

N/a (min 

1,00 euro) 
01030 

31 Fizioterapeita konsultācija Centra klientam €15.00 
02001 

32 Fizioterapijas nodarbība grupā Centra klientam €5,00 
02002 

33 

Fizioterapeita individuāla nodarbība (līdz 60 min.) Centra 

klientam €20.00 
02003 

34 

Fizioterapeita individuāla nodarbība (līdz 45 min.) Centra 

klientam €15,00 
02004 

35 

Fizioterapeita individuāla nodarbība (līdz 30 min.) Centra 

klientam €12,00 
02005 

36 Kinezioloģiskā teipošana Centra klientam €5,00 
02006 

37 Teips (5 cm) Centra klientam €0,15 
02007 

38 Apkakles zonas masāža Centra klientam €10,00 
02008 

39 Krūšu kurvja masāža Centra klientam €10,00 
02009 



40 Jostas-krustu daļas masāža Centra klientam €15,00 
02010 

41 Augšējās ekstremitātes masāža Centra klientam €9,00 
02011 

42 Apakšējās  ekstremitātes masāža Centra klientam €11,00 
02012 

43 Pilna muguras masāža Centra klientam €25,00 
02013 

44 Fizioterapeita konsultācija €15,00 
02014 

45 Fizioterapijas nodarbība grupā €5,00 
02015 

46 Fizioterapeita individuāla nodarbība (līdz 60 min.) €20,00 
02016 

47 Fizioterapeita individuāla nodarbība (līdz 45 min.) €15,00 
02017 

48 Fizioterapeita individuāla nodarbība (līdz 30 min.) €12,00 
02018 

49 Kinezioloģiskā teipošana €5,00 
02019 

50 Teips (5 cm) €0,15 
02020 

51 Apkakles zonas masāža €10,00 
02021 

52 Krūšu kurvja masāža €10,00 
02022 

53 Jostas-krustu daļas masāža €15,00 
02023 

54 Augšējās ekstremitātes masāža €9,00 
02024 

55 Apakšējās  ekstremitātes masāža €11,00 
02025 

56 Pilna muguras masāža €25,00 
02026 

57 Podologa konsultācija €10,00 
03001 

58 Ārstnieciskais pedikīrs €28,00 
03002 

59 Ieauguša naga korekcija €13,00 
03003 

60 Pārsiešana pie ieauguša naga, pielietojot medikamentus €7,00 
03004 

61 Vienas varžacs apstrāde €7,00 
03005 

62 Vienas vīrusu kārpas apstrāde €7,00 
03006 

63 Katras nākamās vīrusu kārpas apstrāde €3,00 
03007 

64 Pēdu nagu apstrāde €15,00 
03008 

65 Naga (lielā) apstrāde €7,00 
03009 

66 Pēdu ādas apstrāde €15,00 
03010 

67 

Problemātisku nagu protezēšana ar ārstniecisko gēlu (lielais 

nags) €12,00 
03011 

68 

Problemātisku nagu protezēšana ar ārstniecisko gēlu (lielas 

nags, pedikīra procedūras laikā) €7,00 
03012 



69 

Problemātisku nagu protezēšana ar ārstniecisko gēlu (1 nags, 

2,3,4,5 tikai pedikīra procedūras laikā) €2,00 
03013 

70 Aparāta pedikīrs €25,00 
03014 

71 

Ārstnieciskais pedikīrs (problemātiskām pēdām, pielietojot 

medikamentus) €30,00 
03015 

72 

Septiska ieauguša naga korekcija un apstrāde pielietojot 

medikamentus €20,00 
03016 

73 Multipla kārpu apstrāde €15,00 
03017 

74 Multipla kārpu apstrāde abām pēdām €25,00 
03018 

75 Vienas pēdas nagu apstrāde €10,00 
03019 

76 Vienas pēdas ādas apstrāde €10,00 
03020 

77 

Lielā naga pārklāšana ar ārstniecisko gēlu (tikai pedikīra 

procedūras laikā) €3,00 
03021 

78 Pēdu nagu pārklāšana ar ārstniecisko gēlu €20.00 
03022 

79 Naga ablācija €20,00 
03023 

80 Podologa pakalpojums Centra klientiem €15,00 
03024 

81 

Podologa pakalpojums Centra klientiem (atkārtots 

pakalpojums mēneša laikā) €15,00 
03025 

82 Podologa pakalpojums Centra gulošiem klientiem €21,00 
03026 

83 

Podologa pakalpojums Centra gulošiem klientiem (atkārtots 

pakalpojums mēneša laikā) €21,50 
03027 

84 Podologa pakalpojums fiziskām personām €15,00 
03028 

85 Matu griešana (vīriešu griezums) €3,00 
04001 

86 

Matu griešana (vīriešu griezums) (atkārtots pakalpojums 

mēneša laikā) €3,00 
04002 

87 Matu griešana (sieviešu griezums) €3,00 
04003 

88 

Matu griešana (sieviešu griezums) (atkārtots pakalpojums 

mēneša laikā) €3,00 
04004 

89 Pusdienas darbiniekiem €1,20 
05001 

90 Pusdienas personām bez darba attiecībām €3,00 
05002 

91 Virtuves pakalpojumi 

N/a (min 

1,00 euro) 
5003 

92 Transporta pakalpojums par 1 km CENTRS €1,50 
06001 

93 Transporta pakalpojums par 1 km KLIENTS €1,50 
06002 

94 Personas nešana par vienu stāvu CENTRS €3,00 
06003 

95 Personas nešana par vienu stāvu KLIENTS €3,00 
06004 

96 Izziņa €1,00 
07001 



97 Izziņa, kur informācija atrodas Centra arhīvā €3,00 
07002 

98 Dokumenta kopija A4 formāts €0,20 
07003 

99 Dokumentu kopija A3 €0,30 
07004 

100 Transporta iebraukšana Centra teritorijā €2,00 
07005 

 

 

 



Pielikums Nr.3 

08.11.2019. valdes sēdes protokolam Nr.30 
  

N.p.k. Veicamā darbība / pamatojums 

(normatīvais akts) 

Darbinieka rīcība  Novēršamais risks  

5.  Klientu uzņemšanas noteikumu Nr.2/2019  

7.punkts:  Ja Centrs atzīst, ka Centrs nevar 

sniegt Pakalpojumu personai, Centrs atsaka 

personai [..] 

8.punkts: Ja Centrs atzīst, ka Centrs var 

sniegt Pakalpojumu personai, Centrs piešķir 

tiesības personai [..] 

Izpildot šīs Instrukcijas pielikuma 1.punktu, 

VANN un SASRN atbildīgie darbinieki, sniedzot 

atzinumu, papildus ņem vērā Klienta piesaistīto 

līdzfinansējuma avotu un tā izmantošanas 

(izmaksas) nosacījumus kopsakarā ar Klienta 

maksātspēju: 

1) Ja atbilstoši Klienta veselības vai sociālajam 

stāvoklim ir nepieciešams noteikt paaugstinātu 

maksu par pakalpojumu, kuru segt no Klienta 

piesaistītā līdzfinansējuma avota nav pieļaujams,  

pirms lēmuma par pakalpojuma sniegšanu 

noskaidro Klienta finansiālu iespēju un gatavību, 

tai skaitā tiesisku šķēršļu neesamību, segt šo 

starpību no personīgajiem finanšu līdzekļiem; 

2) Ja ir konstatēta nepieciešamība piemērot 

paaugstinātu maksu par pakalpojumu un vienlaikus 

neiespējamība to segt no klienta piesaistītā 

līdzfinansējuma avota, pārbauda, vai nepastāv no 

ārējiem normatīvajiem aktiem (likumi, Ministru 

kabineta noteikumi vai Jūrmalas pilsētas domes 

saistošie noteikumi) izrietošie tiesiski šķēršļi. 

Tiesisks šķērslis pastāv, ja ārējie normatīvie akti 

nosaka noteiktu vai maksimāli pieļaujamu 

pakalpojuma maksas apmēru, ko drīkst piemērot 

klientam par konkrēta veida pakalpojumu un kas 

paaugstinātas pakalpojuma maksas piemērošanas 

gadījumā tiks pārsniegts.  

3) Klientam ir tiesības izteikt vēlmi 

civiltiesiskā kārtībā labprātīgi segt starpību no 

saviem personīgajiem finanšu līdzekļiem. Vēlme 

Centra finansiālo stāvokli pasliktinoša 

lēmuma pieņemšana: 

Klienta uzņemšana tāda pakalpojuma 

saņemšanai, kura pašizmaksa pārsniedz 

iekasējamo maksu par šo pakalpojumu.  

 

Ja Klientam veselības vai sociālā 

stāvokļa dēļ ir nepieciešams sniegt 

pakalpojumu par paaugstinātu maksu, bet 

vienlaikus pastāv sekojošie nosacījumi: 

1) Klienta piesaistītais pakalpojuma 

līdzfinansētājs līdzfinansējuma apmēru 

nepaaugstina; 

2) Klientam nav atļauts maksāt maksu 

par pakalpojumu lielākā apmērā, nekā 

noteikts ārējos normatīvajos aktos, un 

Klients nav izteicis vēlmi civiltiesiskā 

kārtībā labprātīgi segt starpību no saviem 

personīgajiem finanšu līdzekļiem.  

Centrs pieņem Klientu uzņemšanas 

noteikumu Nr.2/2019 7.punktā paredzēto 

lēmumu (atteikums) neatkarīgi no tā, vai 

šīs Instrukcijas 1.punkta kārtībā veiktais 

atbildīgo darbinieku izvērtējums vispārīgi 

pieļauj pakalpojuma sniegšanu Klientam.  

 

 



izsakāma rakstveidā un pievienojama iesniegumam 

par pakalpojuma piešķiršanu.  

Ar Klientu panākta vienošanās par maksas 

starpības segšanas kārtību ir iekļaujama 

pakalpojuma līgumā ar klientu. 

 


