LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

Aucē

Saistošie noteikumi Nr. 6

2016.gada 28.septembrī

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
2016.gada 28.septembra lēmumu Nr.255
(prot.Nr.9, 1.§)
Precizēti ar Auces novada domes
2016.gada 26.oktobra lēmumu Nr.295 (prot.Nr.10, 20.§)

Grozījumi Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem
Auces novada pašvaldībā””
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu

Izdarīt Auces novada pašvaldības 2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.7
„Par sociālajiem pakalpojumiem Auces novada pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi)
šādus grozījumus:
1.

Izteikt saistošo noteikumu 13.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.3. apgādnieka atkarība no kaitīgām vielām un darbībām;”.

2.

Papildināt saistošo noteikumu 13.punktu ar 13.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.6. apgādnieks nedzīvo ar aprūpējamo personu vienā dzīvesvietā un tam ir grūtības
dzīvesvietas attāluma dēļ nodrošināt aprūpi.”

3.

Svītrot saistošo noteikumu 19.punktu.

4.

Papildināt saistošo noteikumu 32.punktu ar 32.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“32.5. ģimenēm ar bērniem, pamatojoties uz Bāriņtiesas sniegto informāciju par
nepieciešamību pēc psihologa pakalpojumiem.”
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5.

Izteikt saistošo noteikumu 34.punktu šādā redakcijā:
“34. Pamatojums psihologa pakalpojuma piešķiršanai ir:
34.1. Sociālā darbinieka/psihologa atzinums par sociālās rehabilitācijas
nepieciešamību dzīvesvietā;
34.2. Sociālā darbinieka izstrādātais personas (ģimenes) rehabilitācijas plāns;
35.3. Bāriņtiesas sniegtā informācija par psihologa pakalpojuma nepieciešamību
ģimenēm ar bērniem.”.

Domes priekšsēdētājs

Gints Kaminskis
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2016.gada 28.septembra Saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Auces novada pašvaldības
2015.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālajiem pakalpojumiem
Auces novada pašvaldībā”
paskaidrojuma raksts
Aucē

Norādāmā informācija

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 sociāli ekonomisko
stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

Izmaiņas saistošajos noteikumos ir nepieciešamas, lai
precizētu pakalpojumu “Aprūpe mājās” un “Psihologa
pakalpojumi” saņemšanas kārtību un pakalpojumu saņēmēju
loku.
Saistošie noteikumi detalizētāk reglamentē kārtību, kādā
pakalpojumi tiek piešķirti, tai skaitā ar pašvaldības
finansējumu. Tiek mainīta pakalpojuma “Aprūpe mājās”
piešķiršanas kārtība. Saskaņā ar grozījumiem saistošajos
noteikumos, tiek noteikts, ka “Aprūpe mājās” pakalpojums
tiek piešķirts visām personām, ja tās atbilst pakalpojuma
piešķiršanas nosacījumiem, t.sk. saistošo noteikumu
13.punktā
minētajiem
objektīvajiem
apstākļiem.
Pakalpojumu varēs saņemt visas personas ar pilnu vai daļēju
pašvaldības finansējumu. Pakalpojums tiek piešķirts arī
personām, kuras saņem īpašas kopšanas vai asistenta
nodrošināšanai paredzēto pabalstu. Grozījumi saistošajos
noteikumos turpmāk paredz, ka par pamatu psihologa
pakalpojuma piešķiršanai varēs būt Bāriņtiesas sniegtā
informācija par psihologa pakalpojuma nepieciešamību.
Pēc grozījumiem saistošajos noteikumos var pieaugt
pakalpojuma “Aprūpe mājās” finansēšanas izmaksas. Ņemot
vērā, ka prognozētais Aprūpes mājās pakalpojuma saņēmēju
skaits, kuri saņem valsts noteikto īpašas kopšanas pabalstu
varētu būt līdz 5 personām, tad prognozētās pakalpojuma
izmaksas varētu sasniegt 375,00 EUR mēnesī. Gadā tas
sastāda 4500,00 EUR.
Nav attiecināms
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5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Auces novada
pašvaldības iestāde – Auces novada Sociālais dienests.

Gints Kaminskis

