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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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2018.gada 28.decembrī

Nr.31
(protokols Nr.20, 6.punkts)

Grozījumi Lielvārdes novada domes
2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29
„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un 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 Lielvārdes novada domes 2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29 „Par
Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (turpmāk – noteikumi) šādus
grozījumus:
1. izteikt noteikumu 9.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“9.Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā ir noteikti sekojoši sociālie
pakalpojumi:”;
2. noteikumu 9.punktā:
2.1. izteikt noteikumu 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“9.1. aprūpes mājās pakalpojums;”;
2.2. svītrot noteikumu 9.2.apakšpunktā vārdu “citi”;
3. svītrot noteikumu 10.punktā 10.3.3.apakšpunktu;
4. izteikt noteikumu III.nodaļu šādā redakcijā:
“III. Aprūpes mājās pakalpojums”;
5. izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:
“11. Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts, noslēdzot līgumu ar pakalpojumu
sniedzēju vai deleģēts likumā noteiktajā kārtībā”;
6. noteikumu 11.punktā:
6.1. aizstāt noteikumu 11.1.apakšpunktā vārdu “Pakalpojums” ar vārdiem “Aprūpes
mājās pakalpojums”;
6.2. papildināt noteikumu 11.2.apakšpunktu aiz vārda “par” ar vārdiem “aprūpes
mājās”;
6.3. izteikt noteikumu 11.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.4.Sociālais dienests lemj par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu un
apmaksa par pakalpojumu tiek veikta no pašvaldības budžeta, ja:”;
6.4. aizstāt noteikumu 11.6.apakšpunktā vārdu “sociālo” ar vārdiem “aprūpes mājās”;

6.5. aizstāt noteikumu 11.7.1.apakšpunktā vārdu “sociālo” ar vārdiem “aprūpes
mājās”;
6.6. izteikt noteikumu 11.8.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:
“11.8. Aprūpes mājās pakalpojums ietver personas nepieciešamo aprūpi, izvērtējot
katras personas pašaprūpes spējas un tiek noteikts atbilstoši LR spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem četros līmeņos. Aprūpes mājās pakalpojums var ietvert
sekojošus darbus:”;
6.7. papildināt noteikumu 11.8.3.apakšpunktu aiz vārdiem “palīdzība pastaigās” ar
vārdiem “nepieciešamības gadījumā palīdzība personīgās higiēnas nodrošināšanai
(t.sk. palīdzība mazgāties vannā vai ar dušu)”;
6.8. papildināt noteikumus ar 11.8.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.8.1 Aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši sociālā darbinieka izvērtējumam var
ietvert:
11.8.11.kombinēto aprūpes mājās pakalpojumu;
11.8.12.noteikta laika aprūpi mājās;
11.8.13.“Drošības pogas” pakalpojumu - nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvs
atbalsts un palīdzība 24 h diennaktī;
11.8. 14.citus pakalpojumus, pamatojoties uz noteikto veicamo darbu apjomu.”;
6.9. izteikt noteikumu 11.9.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.9. Aprūpes mājās pakalpojuma apjoms:
11.9.1. I līmenī – ne vairāk kā 4 stundas nedēļā;
11.9.2. II līmenī – ne vairāk kā 6 stundas nedēļā;
11.9.3. III līmenī – ne vairāk kā 12 stundas nedēļā;
11.9.4. IV līmenī – ne vairāk kā 35 stundas nedēļā.”;
6.10.izteikt noteikumu 11.12.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.12.Maksu par aprūpes mājās pakalpojumu nosaka Dome.”;
6.11.izteikt noteikumu 11.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.13. Saskaņā ar noslēgto līgumu pakalpojumu sniedzējam veic samaksu par
sniegto aprūpes mājās pakalpojumu Lielvārdes novada pašvaldības kasē vai
pārskaita pakalpojuma sniedzēja norādītajā kontā bankā.”;
6.12. papildināt noteikumus ar 11.14.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.14.Pamatojoties uz noslēgto līgumu, aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs ir
tiesīgs veikt personas datu apstrādi.”;
7. izteikt noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:
“12.Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi”;
8. svītrot noteikumu 13.punktā 13.6.apakšpunktu.
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