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LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 30.aprīlī

Nr.150
(protokols Nr.7, 33.§)

Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolasattīstības centrs maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu,
kas nosaka, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta
noteikumiem, maksu par pakalpojumiem, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu, kas
nosaka, ka izglītības iestādes var saņemt papildu finanšu līdzekļus, sniedzot maksas pakalpojumus
iestādes nolikumā vai satversmē noteiktajos gadījumos, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) iestādes “Valmieras Gaujas krasta vidusskola-attīstības centrs” (turpmāk – Iestāde)
nolikumu, kas apstiprināts ar Pašvaldības domes 21.12.2017. lēmumu Nr.461) protokols Nr.18, 29.§),
Pašvaldības noteikumiem “”Maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un
apstiprināšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 28.11.2019. lēmumu Nr.361
(protokols Nr.15, 23.§), Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 23.04.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 10 (J.Baiks, R.Gailums, A.Gluhovs, A.Skrastiņš, A.Klepers,
E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:
1. iestādei Leona Paegles ielā 5, Valmierā maksas pakalpojumus sniegt saskaņā ar cenrādi
(1.pielikums);
2. iestādes struktūrvienības “Veselības punkts” nodaļai “Dzirdes centrs” maksas pakalpojumus sniegt
saskaņā ar cenrādi (2.pielikums);
3. iestādei Jumaras ielā 9, Valmierā maksas pakalpojumus sniegt saskaņā ar cenrādi (3.pielikums);
4. atzīt par spēku zaudējušiem:
4.1. Pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumu Nr.463 (protokols Nr.18, 31.§) ”Par
maksas pakalpojumu apstiprināšanu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas- attīstības centra
struktūrvienības “Veselības punkts” daļā ‘Dzirdes centrs””;
4.2. Pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.234 (protokols Nr.10, 14.§) ”Par maksas
pakalpojumu apstiprināšanu iestādē “Valmieras Gaujas krasta vidusskola - attīstības centrs”;
5. lēmums stājas spēkā 2020.gada 30.aprīlī.
Pielikumā:

1. Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centrs (Leona Paegles iela 5,
Valmiera) maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas;
2. Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centrs struktūrvienības "Veselības
punkts" nodaļas "Dzirdes centrs" maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas;
3. Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centrs (Jumaras iela 9, Valmiera)
maksas pakalpojumu cenrādis uz 1 lapas.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

1.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 30.04.2020. lēmumam
Nr.150 (protokols Nr.7, 33.§)

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas- attīstības centrs (Leona Paegles iela 5,
Valmiera) maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids
2

1

Telpu noma 1 m

2

Gultas vietas noma bez veļas

3

Gultas vietas noma ar veļu

Mērvienība
euro/stunda
euro/diennakt
s
euro/diennakt
s

Cena bez
PVN
(euro)
0.13

(euro)
0.03

Cena ar
PVN
(euro)
0.16

6.61

1.39

8.00

9.09

1.91

11.00

PVN

2.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 30.04.2020. lēmumam
Nr.150 (protokols Nr.7, 33.§)

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centrs struktūrvienības
"Veselības punkts" nodaļas "Dzirdes centrs" maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

1

Audioloģiskā izmeklēšana

2

Dzirdes aparāta diagnostika

3

Dzirdes aparāta ieliktņa remonts
Dzirdes aparāta profilakse
(tīrīšana)
Dzirdes aparāta radziņa nomaiņa

euro / gab.

Dzirdes aparāta skaļruņa,
mikrofona nomaiņa
Dzirdes aparāta regulatora
nomaiņa
Dzirdes aparāta slēdžu nomaiņa

euro / gab.

Dzirdes aparāta periodiskā
defekta novēršana
Dzirdes aparāta elektriskās
shēmas remonts

euro / gab.

11

Dzirdes aparāta korpusa remonts

euro / gab.

12

Dzirdes aparāta regulēšana ārpus
garantijas laika
Iekšauss dzides aparāta
korekcija
Dzirdes aparāta baterijas
bērniem
Dzirdes aparāta baterijas
pieaugušajiem
Individuālo auss ieliktņu
izgatavošana no mīksā materiāla
Individuālo auss ieliktņu
izgatavošana no cietā materiāla
Individuālo auss ieliktņu
izgatavošana no mīksā materiāla,
ja saglabāts nospiedums

euro / gab.

Individuālo auss ieliktņu
izgatavošana no cietā materiāla,
ja saglabāts nospiedums

euro / gab.

4
5
6
7
8
9
10

13
14
15
16
17
18

19

euro / gab.
euro / gab.
euro / gab.
euro / gab.

euro / gab.
euro / gab.

Cena bez
PVN
(euro)

PVN
(euro)

Cena ar
PVN
(euro)

7.00
1.40
1.50

7.00 1
1.40 1
1.50 1

2.70
1.40

2.70 1
1.40 1

5.30

5.30 1

5.30
5.30

5.30 1
5.30 1

15.00

15.00 1

12.00

12.00 1

7.00

7.00 1

5.30

5.30 1

41.70

41.70 1

0.50

0.50 1

0.70

0.70 1

16.60

16.60 1

12.40

12.40 1

10.15

10.15 1

7.65

7.65 1

euro / gab.

euro / gab.
euro / gab.
euro / gab.
euro / gab.
euro / gab.
euro / gab.

1

ar PVN neapliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 52.panta pirmās daļas
12.punktu

3.pielikums
Valmieras pilsētas pašvaldības

domes 30.04.2020. lēmumam
Nr.150 (protokols Nr.7, 33.§)

Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centrs (Jumaras
iela 9, Valmiera) maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k.
1

Cena bez
PVN
(euro)
Haloterapija (sāls istabas apmeklējums) viens 30 minūšu seanss
Pakalpojuma veids

- viens bērns ar pavadoni
- divi bērni ar pavadoni (20% atlaide)
- trīs bērni ar pavadoni (20% atlaide)
2

3

1

Mērvienība

euro / 30 min
euro / 30 min
euro / 30 min

5.00
8.00
12.00

PVN
(euro)

Cena ar
PVN
(euro)
5.00 1
8.00 1
12.00 1

Haloterapija (sāls istabas apmeklējums) pieci 30 minūšu seansi
- viens bērns ar pavadoni (20% atlaide)
- divi bērni ar pavadoni (20% atlaide)

euro / 30 min
euro / 30 min

20.00
32.00

20.00 1
32.00 1

- trīs bērni ar pavadoni ( 20% atlaide)

euro / 30 min

48.00

48.00 1

Haloterapija ( sāls istabas apmeklējums) desmit 30 minūšu seansi
- viens bērns ar pavadoni (20% atlaide)

euro / 30 min

40.00

40.00 1

- divi bērni ar pavadoni (20% atlaide)

euro / 30 min

64.00

64.00 1

- trīs bērni ar pavadoni (20% atlaide)

euro / 30 min

96.00

96.00 1

ar PVN neapliekams pakalpojums saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma 52.panta pirmās daļas 12.punktu

