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APSTIPRINĀTI 

Viesītes novada domes sēdē 

2014.gada 19.februārī (prot.Nr.2;3.#) 
NOTEIKUMI Nr.1/2014 

Viesītes novada Viesītē 

 
Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi novada trūcīgajiem iedzīvotājiem  

un daudzbērnu ģimenēm 

 

1. Noteikumi nosaka izmantošanas kārtību un maksu par sniegtajiem 

pakalpojumiem. 

2. Pakalpojumi tiek sniegti Viesītes novada administratīvajā teritorijā 

deklarētajām personām. 

3. Pakalpojumu maksu nosaka Viesītes novada dome. 

4. Maksa paredzēta daļējai vai pilnīgai ekspluatācijas izmaksu segšanai par  

sniegtajiem pakalpojumiem. 

5. Maksu par saņemto pakalpojumu maksā Viesītes novada sociālā dienesta 

pakalpojumu sniegšanas vietā, pretī saņemot stingrās uzskaites kvīti. 

6. Pakalpojumu var saņemt iepriekš piesakoties pie darbinieka pakalpojuma 

sniegšanas vietā vai sociālajā dienestā. 

7. Pakalpojumus bez maksas var saņemt trūcīgās ģimenes/personas, uzrādot 

Viesītes novada Sociālā dienesta izdotu izziņu par atbilstību trūcīgas 

ģimenes/personas statusam, un daudzbērnu ģimenes: 

7.1.veļas mazgāšanas pakalpojums ne vairāk kā divas mazgāšanas reizes 

mēnesī ģimenei (viens cikls līdz 7 kg sausas sašķirotas veļas); daudzbērnu 

ģimenei – četras mazgāšanas reizes mēnesī (viens cikls līdz 7 kg sausas 

sašķirotas veļas); 

7.2.ja minētajām kategorijām pakalpojumi nepieciešami biežāk, tad 

pārējās reizes ir par maksu. 

8. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta divas dienas nedēļā. 

 

 

 
Novada domes priekšsēdētājs                                                             J.Dimitrijevs 

 

 



 
Pielikums Nr.1 

Viesītes novada domes noteikumiem Nr.1/2014 

„Veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi  

novada trūcīgajiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm” 

 

 

MAKSA PAR PAKALPOJUMIEM 

 

 

N.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena (EUR) 

 

1. Veļas mazgāšana 1 cikls  

1.1. Trūcīgām ģimenēm/personām 

(viens cikls līdz 7 kg sausas 

sašķirotas veļas)  

2x mēnesī bezmaksas 

1.2. Daudzbērnu ģimenēm (viens cikls 

līdz 7 kg sausas sašķirotas veļas)  

4x mēnesī bezmaksas 

1.3. Daudzbērnu ģimenes (viens cikls 

līdz 7 kg sausas sašķirotas veļas)  

 2.00 

1.4. Trūcīgas ģimenes/personas 

ģimenes (viens cikls līdz 7 kg 

sausas sašķirotas veļas)  

 2.00 

1.5. Invalīdiem, pensionāriem (viens 

cikls līdz 7 kg sausas sašķirotas 

veļas)  

 2,00 

    

2. Veļas žāvēšana 1 stunda  

2.1. Trūcīgām ģimenēm/personām 2x mēnesī bezmaksas 

2.2. Daudzbērnu ģimenes 4x mēnesī bezmaksas 

2.3. Daudzbērnu ģimenes  1.00 

2.4. Invalīdiem, pensionāriem  1.00 

2.5.  Trūcīgas ģimenes/personas  1.00 

    

 

 

 

 

 


