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„ Par specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā”
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Norādāmā informācija
2017.gada maijā Aknīstes novada pašvaldība, realizējot
LEADER programmas atbalstīto projektu “Specializētā
autotransporta iegāde Aknīstes novada vajadzībām”,
iegādājās specializētu mikroautobusu WV Crafter KAST ar
mērķi uzlabot, radīt jauninājumus pakalpojumu sniegšanā un
palielināt pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Aknīstes
novadā- nodrošināt personas ar pārvietošanās traucējumiem
nokļūšanu uz medicīnisko vai rehabilitācijas iestādi visā
Latvijā ar specializētā autotransporta pakalpojuma palīdzību.
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 1.panta astoņpadsmitajam punktam un 3.panta
pirmajai daļai, 9.panta pirmajai daļai pašvaldība likumā
noteiktajā kārtībā tiesīga izdot saistošos noteikumus savu
funkciju izpildes nodrošināšanai.
Pašvaldībai ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt
tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu
Aknīstes novada sociālā pakalpojuma veida – specializētā
autotransporta pakalpojuma pieprasīšanas saņemšanas
kārtību.
Saistošie noteikumi noteiks pakalpojuma veida –
specializētā autotransporta pakalpojuma saņemšanas
kārtību, kuru sniegs Aknīstes novada Sociālais dienests.
Autotransports ir pielāgots cilvēku, kuri pārvietojas
ratiņkrēslos, pārvadāšanai. Šo pakalpojumu piešķirs
personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir
pārvietošanās grūtības, kuras nespēj patstāvīgi izmantot
sabiedrisko transportu. Pakalpojumu sniegs personām
nokļūšanai uz/no veselības aprūpes, sociālo un
rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas vietu.
Specializētā autotransporta pakalpojuma sniegšanai
2017.gada budžetā paredzēts finansējums degvielas iegādei.
Specializētā autotransporta izmantošana ir bez maksas.
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Domes priekšsēdētāja

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Saistošie noteikumi tiks publicēti Aknīstes novada
pašvaldības laikrakstā „Aknīstes Novada Vēstis” un ievietoti
Aknīstes novada pašvaldības mājas lapā www.akniste.lv.
Visas personas, kuras skar apstiprināto saistošo noteikumu
piemērošana, var vērsties Aknīstes novada Sociālajā
dienestā.
Lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu
pieņem Aknīstes novada Sociālais dienests, Skolas ielā 7,
Aknīstē, Aknīstes novadā, LV- 5208.
Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti,
konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošo
noteikumu grozījumu projekts izskatīts Aknīstes
novada Sociālā, izglītības, kultūras un sporta un Finanšu
komitejā.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21/2017

“Par specializētā autotransporta pakalpojumu Aknīstes novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka personu loku, kuriem ir tiesības saņemt specializētā
autotransporta pakalpojumu, pakalpojuma saņemšanas kārtību un nodrošinātā
pakalpojuma apjomu.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: funkcionālais traucējums – slimības,
traumas vai iedzimta defekta izraisīts fiziska vai garīga rakstura traucējums, kas
ierobežo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi un apgrūtina personas iekļaušanos
sabiedrībā.
3. Specializētā autotransporta pakalpojuma mērķis nodrošināt personas ar
funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuri patstāvīgi
nespēj izmantot sabiedrisko transportu nokļūšanai uz medicīnisko vai sociālās
aprūpes un rehabilitācijas iestādi Aknīstes novadā vai citā Latvijas pilsētā.
Specializētā autotransporta pakalpojuma pieprasīšanas, saņemšanas
kārtība
Specializētā autotransporta pakalpojumu ir tiesīgi saņemt Aknīstes novadā
deklarētie iedzīvotāji:
4.1. 1., 2., 3. grupas personas ar invaliditāti.
4.2. bērni līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.
Specializētā autotransporta pakalpojums tiek piešķirts bez maksas.
Specializētā autotransporta pakalpojumu vienai personai piešķir ne vairāk kā 3
reizes gadā.
Specializētā autotransporta pakalpojumu nepiešķir personām:
7.1. kuras ir transportējamas guļus stāvoklī;
7.2. kuru pārvadāšanai ir nepieciešams specializēts medicīniski aprīkots
transportlīdzeklis.
II.

4.

5.
6.
7.

8. Personai, kura izmanto specializētā autotransporta pakalpojumu, personīgi
jānodrošina pavadonis, kas sniedz palīdzību iekļūt un izkļūt no dzīvesvietas un
ārstniecības vai sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes.
9. Pieprasot specializētā autotransporta pakalpojumu, persona Aknīstes novada
pašvaldības Sociālajā dienestā iesniedz:
9.1. iesniegumu, kurā norāda brauciena mērķi, datumu, laiku, iespējamo
izmantošanas ilgumu;
9.2. ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u), kurā tiek
norādīta nepieciešamība personai izmantot specializēto autotransportu.
III. Lēmuma izpildes kārtība
10. Lēmumu par specializētā autotransporta pakalpojuma piešķiršanu pieņem Aknīstes
novada pašvaldības Sociālais dienests 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasīto
dokumentu saņemšanas, izvērtējot personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un
informējot personu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
11. Klients ar Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vēršas pie
pašvaldības pakalpojuma nodrošinātāja - izpilddirektora.
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