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Aknīstes novada domes 2015.gada 27.maijā saistošajiem noteikumiem Nr.14/2015
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4
„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājas vietnieks

Norādāmā informācija
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
trešajai daļai dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus
par sociālo palīdzību savā administratīvajā teritorijā.
Atbilstoši likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3., 9.,
18., 20., 22.pantu, sociālo palīdzību ir pilntiesīgas iegūt
personas, kuras atbilst šo pantu noteikumiem un kuras
nav spējīgas nodrošināt sevi pašu spēkiem, tādēļ no tā
izriet, ka pašvaldībai ir pienākums nodrošināt šādām
personām iespēju saņemt atbilstošo sociālo palīdzību.
Izvērtējot Aknīstes novada domes 2009.gada
26.augusta saistošos noteikumus Nr.4 „Par sociālo aprūpi
mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem”, tika
secināts, ka daži no punktiem ir nepilnīgi un dažos
punktos ir jāpārvērtē aprūpes līmeņu sadale, papildinot to
ar 3.aprūpes līmeņa ieviešanu un sakarā ar to veikt
dažādus, tāpēc domei ir jāpieņem atbilstoši grozījumi
saistošajos noteikumos.
Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiks panākta
taisnīgāka sociālās palīdzības sniegšana.
Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2015.gada 27.maijā (protokols Nr.8, 21.#)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2015
„Grozījumi Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4
„Par sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem””
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3., 9., 18., 20., 22., 23.pantu, 17.panta pirmo daļu,
likuma „Par sociālo drošību” 11.pantu,
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumiem Nr.288
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”
1. Izdarīt Aknīstes novada domes 2009.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par
sociālo aprūpi mājās Aknīstes novada pašvaldības iedzīvotājiem” šādus grozījumus:
1.1. Grozīt 4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„Aprūpe mājās var būt pastāvīga (1. un 2.līmenis) vai īslaicīga (3.līmenis)”;
1.2. Papildināt 4.1.1.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„1.aprūpes līmenis (1 reize nedēļā 16 stundas mēnesī) ietver sekojošus
pakalpojumus”;
1.3. Grozīt 4.1.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„2.aprūpes līmenis (2 reizes nedēļā 24 stundas mēnesī) ietver 1.aprūpes līmeņa
pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības sekojošus pakalpojumus:
- krāsns kurināšana;
- personiskā aprūpe: mazgāšanās (vanna/duša, pirts);
- palīdzība ēdiena gatavošanā”;
1.4. Papildināt 4.1.punktu ar 4.1.3.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā:
„4.1.3. 3.aprūpes līmenis (īslaicīga 3 reizes nedēļā 36 stundas mēnesī) tiek
piešķirts līdz 2 kalendāra mēnešiem, tas ietver 1. un 2.līmeņa aprūpes
pakalpojumus.”
1.5. Izslēgt 4.2.punktu;
1.6. Izslēgt 4.3.punktu;
1.7. Izslēgt 4.4.punktu;
1.8. Izslēgt 4.5.punktu;
1.9. Papildināt 4.nodaļu ar 4.6., 4.7. un 4.8.punktiem šādā redakcijā:

„4.6. Sociālās aprūpes mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums. 1 stundas
apmaksa par pakalpojumu ir vienāda ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi
attiecīgajā kalendārajā gadā.”
„4.7. Persona, kurai ir likumīgi apgādnieki, 1 stundas apmaksa par pakalpojumu ir
vienāda ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi attiecīgajā kalendārajā gadā,
reizinot ar koeficientu 1,2.”
„4.8. Gadījumos, kad persona nespēj veikt samaksu par sociālās aprūpes mājās
pakalpojumu, to veic viņa apgādnieki vai radinieki saskaņā ar Latvijas Republikas
Civillikumu.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Domes priekšsēdētājas vietnieks
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