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“Grozījumi Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos
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1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
2017.gada 9.februārī stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likumā, tostarp 20.pantā.
Saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 20.panta otro
daļu, personām, kurām funkcionālo traucējumu dēļ ir objektīvas grūtības sevi
aprūpēt, ir tiesības uz nepieciešamās aprūpes līmenim atbilstošu sociālās
aprūpes pakalpojumu. Savukārt šī paša panta trešajā daļā ir noteikti šādi
aprūpes līmeņi:
1) pirmais aprūpes līmenis — personas fiziskās vai garīgās spējas ir mēreni
ierobežotas. Persona spēj un prot veikt pašaprūpi atbilstoši savām vajadzībām
un savam veselības stāvoklim; nepieciešams minimāls personāla atbalsts
noteiktu stundu skaitu nedēļā. Sociālās aprūpes pakalpojuma sniedzējs
nodrošina ārstniecības personas noteikto klienta uzraudzību;
2) otrais aprūpes līmenis — personas fiziskās vai garīgās spējas ir mēreni
vai smagi ierobežotas. Persona spēj un prot veikt pašaprūpi atbilstoši savām
vajadzībām un savam veselības stāvoklim, bet ir iespējama spēju vai prasmju
pazemināšanās; nepieciešams neliels personāla atbalsts ikdienā. Sociālās
aprūpes pakalpojuma sniedzējs nodrošina ārstniecības personas noteikto
klienta uzraudzību un novēro funkcionālo traucējumu izmaiņas;
3) trešais aprūpes līmenis — personas fiziskās vai garīgās spējas ir smagi
ierobežotas. Personas spēja veikt noteiktas pašaprūpes darbības ir traucēta;
nepieciešams regulārs personāla atbalsts ikdienā. Sociālās aprūpes
pakalpojuma sniedzējs nodrošina ārstniecības personas noteikto klienta
uzraudzību un novēro funkcionālo traucējumu izmaiņas;
4) ceturtais aprūpes līmenis — personas fiziskās vai garīgās spējas ir ļoti
smagi ierobežotas, izteikta pašaprūpes spēju nepietiekamība, persona pilnībā
aprūpējama un uzraugāma visu diennakti. Sociālās aprūpes pakalpojuma
sniedzējs nodrošina ārstniecības personas noteikto klienta uzraudzību un
novēro funkcionālo traucējumu izmaiņas.
Ņemot vērā, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
20.pants ir izteikts jaunā redakcijā, ir nepieciešams veikt grozījumus
Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29
„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (turpmāk –
Saistošie noteikumi Nr.29).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumu Nr.313
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta
mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – Pasākums)
nosacījumiem, ir nepieciešami grozījumi Saistošajos noteikumos Nr.29.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 12.panta pirmās
daļas 3.punkts nosaka, ka viens no pašvaldības sociālā dienesta pienākumiem

ir sniegt personai psihosociālu vai materiālu vai psihosociālu un materiālu
palīdzību, lai sekmētu krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu šīs personas
iekļaušanos sabiedrībā. Ņemot vērā minēto, Saistošo noteikumu Nr.29
2.4.punktā ir paredzēts veikt grozījumus, papildinot, ka personām ir tiesības uz
atbalstu psihosociālas un materiālas palīdzības saņemšanai.
2. Īss projekta
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Ņemot vērā, ka Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
20.pants ir izteikts jaunā redakcijā, kā arī pamatojoties uz Pasākuma
nosacījumiem, ir nepieciešams veikt grozījumus Saistošajos noteikumos
Nr.29.
Ar grozījumiem Saistošajos noteikumos Nr.29:
1) jaunā redakcijā izteikts personai piešķiramā aprūpes mājās pakalpojumu
apjomu iedalījuma līmeņu raksturojums un ierosināts mainīt ceturtā
līmeņa pakalpojuma apmēru, palielinot to no 171 EUR uz 470 EUR
mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
2) noteikumi papildināti ar 13.11.5., 13.11.6. un 13.11.7.apakšpunktiem,
kuros ir noteiktas papildus personu grupas, kurām plānots nodrošināt
bezmaksas pašvaldības autotransporta pakalpojumus nosacījumiem, tas ir:
1. pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem
valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūciju pakalpojumus un Pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz
dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā un kurām ir noteikta
smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
2. Pasākuma ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir
noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskiem
pārstāvjiem vai audžuģimenēm;
3. Pasākuma ietvaros ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un
jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai
pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumus;
3) noteikts, ka personām ir tiesības uz atbalstu psihosociālas un materiālas
palīdzības saņemšanai.
Saistošo noteikumu Nr.29 grozījumu īstenošanai nepieciešamie līdzekļi
bezmaksas pašvaldības autotransporta pakalpojumu nodrošināšanai, iespējams,
būtiski ietekmēs pašvaldības budžetu. Precīzus aprēķinus sagatavot nav
iespējams, jo nav iespējams prognozēt, cik personas vērsīsies Lielvārdes
novada sociālajā dienestā, lai Pasākuma ietvaros saņemtu pašvaldības
bezmaksas autotransportu. Šobrīd pasākuma ietvaros ir apzinātas 62 personas,
no tām 25 personas, kurām noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte, un 37 bērni,
kuriem noteikta invaliditāte, kas atbilst Pasākuma mērķu grupai, taču daļai no
šīm personām jau ir pieejams bezmaksas sabiedriskais transports.
Pieņemot iepriekš, minētos grozījumus saistošajos noteikumos, nav
nepieciešamība veidot jaunas institūcijas un darba vietas, lai nodrošinātu šo
saistošo noteikumu izpildi.
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Neietekmē.

5. Informācija par
Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana,
administratīvajām izpildes administrēšana un pārsūdzība.
procedūrām
6. Informācija par Apzinātas personas, kurām, iespējams, būs nepieciešams saņemt pakalpojumu.
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