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Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” deleģēšanu biedrībai „Latvijas
Samariešu apvienība"
Ievērojot to, ka Lielvārdes novadā pieaug pieprasījums pēc aprūpes mājās
pakalpojuma un ir nepieciešams veidot strukturālu risinājumu, lai nodrošinātu
Lielvārdes novadā deklarētos iedzīvotājus ar minēto pakalpojumu, no
02.01.2019. plānots deleģēt aprūpes mājās pakalpojumu Lielvārdes novadā veikt
biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas Nr.90000052035,
juridiskā adrese: Visbijas prospekts 18, Rīga, noslēdzot deleģēšanas līgumu ar
termiņu uz vienu gadu (02.01.2019. līdz 31.12.2019.).
2018.gada 15.augustā Lielvārdes novada sociālais dienests nosūtīja
vēstuli Nr.LNSD4-1.1/18/554 pieciem uzņēmumiem, kas veic aprūpes mājās
pakalpojumu. No pieciem uzņēmumiem 2018.gada 29.augustā atbildi Nr.16/331 ar piedāvājumu atsūtīja biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, kas
pauda gatavību nodrošināt aprūpes mājās pakalpojumu Lielvārdes novadā.
Biedrība “Latvijas Samariešu
apvienība” ir sabiedriskā labuma
organizācija ar vairāk kā 15 gadu pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā.
Sociālo pakalpojumu sniegšana un organizācija tiek veikta saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, Ministru kabineta 2008.gada
21.aprīļa noteikumu Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
saņemšanas kārtība”, Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumu Nr.338
“Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, Ministru kabineta 2017.gada
27.jūnija noteikumu Nr.385 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu reģistrēšanu”
prasībām un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Biedrības “Latvijas Samariešu apvienība” aprūpes mājās un paplašinātās
aprūpes mājās pakalpojumu (tai skaitā mobilais aprūpes komplekss, drošības
pogas saziņas sistēma) nodrošināšanai ir 3 reģionālās nodaļas: Vidzemes,
Kurzemes un Zemgales nodaļa. Šobrīd biedrība strādā pie Vidusdaugavas
nodaļas izveides, kas aptvertu Ogres, Ķeguma, Skrīveru novadu, kā arī citus
tuvumā esošos novadus, kuri vēlētos sadarboties.
Saskaņā ar 2018.gada 24.oktobrī Sociālo un veselības lietu komitejā
izskatīto un atbalstīto jautājumu par sadarbību ar biedrību “Latvijas Samariešu
apvienība” un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
7.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība

maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu
nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku
nodrošināšana ar naktsmītni u.c.), 7.panta pirmo un otro daļu, kur noteikts, ka šā
likuma 15. pantā noteiktās funkcijas pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos
likumos un Ministru kabineta noteikumos un šā likuma 15.pantā paredzēto
autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild pašvaldības, un šo funkciju
izpilde tiek finansēta no attiecīgās pašvaldības budžeta, kā arī pamatojoties
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu, kas nosaka, ka par
pastarpinātās pārvaldes iestādes uzdevumu deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās
publiskās personas orgāns, kas informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai attiecīgā
atvasinātā publiskā persona ir padota. Ja deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu,
deleģēšanas līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņo ar šo tiešās pārvaldes iestādi,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Deleģēt aprūpes mājās pakalpojumu Lielvārdes novadā veikt biedrībai
“Latvijas Samariešu apvienība”, reģistrācijas Nr.90000052035, juridiskā
adrese: Visbijas prospekts 18, Rīga, noslēdzot deleģēšanas līgumu ar
termiņu uz vienu gadu, no 02.01.2019. līdz 31.12.2019. (ieskaitot)
deleģēšanas līgums – pielikumā;
2. Pilnvarot deleģēšanas līgumu parakstīt Lielvārdes novada domes
priekšsēdētājai.
3. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Administratīvās un
pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļai informēt par noslēgto
līgumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
4. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai
nodrošināt informāciju par deleģētajiem pārvaldes uzdevumiem, kā arī
deleģēšanas līgumu piecu darbdienu laikā no tā noslēgšanas dienas
publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.lielvarde.lv un informācijas
publicēšanu pašvaldības izdevumā “Lielvārdes Novada Ziņas”.
Domes priekšsēdētāja
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