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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2013.gada 24.aprīlī

Nr.13
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa
sēdes lēmumu (prot.Nr.7, punkts Nr.6)

GROZĪJUMI LIELVĀRDES NOVADA DOMES
28.10.2009. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.29
„PAR LIELVĀRDES NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM
PAKALPOJUMIEM”
Izdoti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un
43. panta pirmās daļas13.punktu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.29 „Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem
pakalpojumiem” šādus grozījumus:
1. 12.punktā aiz vārda „citi” papildināt ar vārdiem „sociālie pakalpojumi un”;
2. 12.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„12.1. Pakalpojumu piešķir:
12.1.1. klienta ievietošanai sociālās rehabilitācijas centrā, narkoloģijas
centrā u.c. institūcijās,
12.1.2. sociālajai rehabilitācijai dzīvesvietā (piemēram, psihologa,
psihoterapeita, logopēda u.c. speciālistu konsultācijas) dienas
centrā, nakts patversmē, krīzes centrā u.c.,
12.1.3. citi sociālie pakalpojumi (piemēram, piešķir tehniskos
palīglīdzekļus, higiēnas pakalpojumi u.c.).”
3. 12.5.3. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„12.5.3. ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, par aprūpes
nepieciešamību vai par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.
Nepieciešamības gadījumā izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu
smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā
stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību,
ja persona vēlas saņemt pakalpojumu, pusceļa mājā, dienas aprūpes centrā un
sociālās rehabilitācijas institūcijā vai, ka personai nepieciešams tehniskais

palīglīdzeklis;”;
4. 12.7.1.apakšpunktu aiz vārdiem „sociālo pakalpojumu” papildināt ar vārdiem
„vai sociālo rehabilitācijas pakalpojumu;”;
5. 12.7.2.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
„12.7.2. pēc lēmuma (administratīvā akta) pieņemšanas, pabalstu klientam
izmaksā Lielvārdes novada pašvaldības kasē, pārskaita klienta norādītajā
kontā bankā, apmaksā pakalpojuma sniedzēja izrakstītu rēķinu vai piešķir
tehnisko palīglīdzekli.”.
6. papildināt ar apakšpunktu 12.13. sekojošā redakcijā:
„12.13. Lai saņemtu tehnisko palīglīdzekli Sociālais dienests izvērtē tehniskā
palīglīdzekļa
saņemšanas
nepieciešamību
un
iesniegumu
reģistrēšanas secībā piešķir tehniskos palīglīdzekļus, piemēram,
bimanuālo ratiņkrēslu, rollatoru, dušas krēslu, staigāšanas rāmi, WC
krēslu, tetrapodu, kruķus, spieķus u.c., kas ir Sociālā dienesta rīcībā.
12.13.1. Tehnisko palīglīdzekli no Sociālā dienesta var saņemt
Lielvārdes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
deklarētās personas.
12.13.2. Sociālais dienests ar personu slēdz līgumu, kurā noteikti
nosacījumi par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu, lietošanu,
uzturēšanu vai, ja nepieciešams, atkārtotu saņemšanu.
12.13.3. Par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu tiek iekasēta iemaksa
Domes noteiktajā apmērā.
12.13.4. Vienreizējās iemaksas apmēru par tehniskā palīglīdzekļa
saņemšanu un personas, kuras ir atbrīvotas no vienreizējās
iemaksas nosaka ar Domes lēmumu.”.
7. papildināt ar apakšpunktu 12.14. sekojošā redakcijā:
„12.14. Sociālais dienests Sociālajā dienas aprūpes centrā nodrošina
bezmaksas psihologa konsultācijas ģimenēm un personām, kuras nokļuvušas
krīzes situācijās (iegūta invaliditāte, tuva cilvēka zaudējums, suicīda
mēģinājums, pārciesta vardarbība, sociālajām riska ģimenēm u.tml.). Persona
anonīmi pa tālruni vai uz vietas Sociālajā dienas aprūpes centrā reģistrējas
psihologa pakalpojuma saņemšanai.”.
8. papildināt ar apakšpunktu 12.15. sekojošā redakcijā:
„12.15. Sociālā dienesta Sociālais dienas aprūpes centrs nodrošina dušas,
veļas mazgāšanas, veļas žāvēšanas, kopēšanas, attēlu skenēšanas, telpu īres,
trauku īres, datora ar interneta pieslēgumu izmantošanas pakalpojumus u.c.
Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saskaņā ar Domes apstiprinātajiem
maksas pakalpojumiem.”.
Domes priekšsēdētājs
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Lielvārdes novada domes 2013. gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13
„Grozījumi Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošajos noteikumos Nr.29
„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem””
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Lielvārdes novada domes 28.10.2009. saistošie noteikumi Nr.29 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (turpmāk tekstā
– saistošie noteikumi Nr.29), nosaka Lielvārdes novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu veidus, to pieprasīšanas, saņemšanas un samaksas
kārtību.
Grozījumi paredz papildināt esošos sociālo pakalpojumu veidus ar
jauniem pakalpojuma veidiem - tehnisko palīglīdzekļu piešķiršana, psihologa
pakalpojuma nodrošināšana, higiēnas pakalpojumu u.c.
Grozījumi saistošajos noteikumos izstrādāti, lai pēc iespējas lietderīgāk
un pamatotāk izlietotu pašvaldības līdzekļus, kā arī, lai novērstu vai
mazinātu invaliditātes, darbnespējas un citu faktoru izraisītās negatīvās
sociālās sekas personas dzīvē.

Grozījumi:
- papildina sociālo pakalpojumu veidus – tehnisko palīglīdzekļu piešķiršana,
psihologa pakalpojuma nodrošināšana, higiēnas pakalpojumu u.c.;
- nosaka iepriekšminēto sociālo pakalpojumu saņēmēju klientu loku,
pakalpojumu piešķiršanas, samaksas un saņemšanas kārtību;
- nosaka klientu grupas – trūcīgas un maznodrošinātas personas, kuras ir
atbrīvotas no saņemtā pakalpojuma samaksas, kā arī nosaka, kuriem
klientiem minētie pakalpojumi ir saņemami, veicot ar Domes lēmumu
noteiktu vienreizēju samaksu;
- nosaka kārtību, kādā tehnisko palīglīdzekļu saņēmēji veic vienreizēju
iemaksu, saņemot tehniskos palīglīdzekļus;
- nosaka kārtību, kādā klients var saņemt bezmaksas psihologa pakalpojumus
Sociālajā dienas aprūpes centrā;
- nosaka kārtību, kādā klients var saņemt higiēnas u.c. pakalpojumus
Sociālajā dienas aprūpes centrā.
Grozījumiem nav tiešas ietekmes uz Lielvārdes novada pašvaldības
3. Informācija par
budžetu.
Plānots, ka papildus līdzekļi atbilstoši iesniegtajam grozījumu
plānoto projekta
projektam nebūs nepieciešami.
ietekmi uz
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav nepieciešamības veidot
pašvaldības
jaunas institūcijas un darba vietas.
budžetu
2. Īss projekta
satura izklāsts

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
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5. Informācija par Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Lielvārdes novada sociālais dienests.
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
konsultācijām ar sabiedrības pārstāvjiem.
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Imants Balodis
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