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Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 32/2013 

 „Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna novada pašvaldībā” 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās  

daļas 7.punktu, 43. panta trešo daļu,  

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 

 35.panta ceturto un piekto daļu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

14.panta sesto daļu un 25.panta pirmo daļu, 

Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu 

Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu, 

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu  

Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu 

 

Izdarīt Inčukalna novada domes 2013.gada 18.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 32/2013 „Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna 

novada pašvaldībā” šādus grozījumus: 

1) Izteikt noteikumu I. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

„Vispārīgie jautājumi”; 

3.2. Izteikt noteikumu 3.punkta pakalpojuma „transporta pakalpojums” 

šādā redakcijā: 

„Specializētā autotransporta pakalpojums;”; 

3.3. Svītrot noteikumu 4.,5., 6.punktus; 

3.4. Izteikt noteikumu 10.punktu šādā redakcijā: 

„10. Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) 

ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas, personas ar invaliditāti, bērni ar 

invaliditāti, personas ārkārtas gadījumos (pēc smagām operācijām, saslimšanām u.c.), 

kuras funkcionālo traucējumu dēļ nespēj patstāvīgi veikt ikdienas mājas darbus vai 

pašaprūpi, dzīvo vienas vai ar šo personu kopā dzīvo ģimenes locekļi, citas personas, 

kas veselības stāvokļa vai citu apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajām personām 

nepieciešamo aprūpi.”; 

3.5. Izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā: 

„11. Pakalpojuma sniedzējs - Sociālā dienesta struktūrvienība Birojs „Aprūpe mājās”: 

11.1. nosaka personai nepieciešamo Pakalpojuma apjomu, veicot pakalpojuma 

pieprasītāja novērtēšanu; 
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11.2. sniedz Pakalpojumu.”; 

3.6. Izteikt noteikumu 13.punktu šādā redakcijā: 

„13. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pieaugušai 

personai institūcijā (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) piešķir pensijas vecuma 

personai, personai ar 1. un 2.grupas invaliditāti, ja tās pašaprūpes, mobilitātes un ar 

mājas dzīvi saistītās darbības ir ierobežotas, kuras funkcionālā stāvokļa dēļ nespēj 

sevi aprūpēt, un nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās 

noteikto apjomu (virs 70 stundām mēnesī), un, ja tām nav smagi garīga rakstura 

traucējumi.”; 

3.7. Svītrot noteikumu 17. un 18.punktus; 

3.8. Izteikt noteikumu 19.punktu šādā redakcijā: 

„19. Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā bērnam no divu gadu vecuma 

piešķir pēc vecāku lūguma, ja: 

19.1. vecāki nespēj bērnu aprūpēt sakarā ar ārstēšanos, 

19.2. bērna veselības stāvokļa dēļ vecāki nespēj viņu aprūpēt.”; 

3.9. Svītrot noteikumu 21.punktu; 

3.10. Izteikt noteikumu 22.punktu šādā redakcijā: 

„22. Sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīga 

nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas 

nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu 

fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā. Pakalpojumu sniedz un apmaksā 

no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem. 

     Sociālā rehabilitācija bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām tiek 

apmaksāta no pašvaldības budžeta, ja valsts apmaksātais rehabilitācijas pakalpojumu 

apjoms nav bijis pietiekams, vai nav iespēju nodrošināt valsts apmaksāto 

pakalpojumu.”; 

3.11. Svītrot noteikumu 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. un 30.punktus; 

3.12. Izteikt noteikumu 32.punktu šādā redakcijā: 

„32. Dienas centra pakalpojumus saņem pašvaldībā deklarētas trūcīgas, 

maznodrošinātas personas; personas, kas pārstāv mazaizsargātas iedzīvotāju grupas – 

bērni, pensionāri, personas ar invaliditāti, pirmspensijas vecuma personas, ilgstoši 

bezdarbnieki,  krīzes situācijā nonākušas personas u.c. pēc brīvprātības principa. 

 Obligātie sociālā dienesta klienti rehabilitācijas plāna vai vienošanās 

noteikumu ietvaros uz dienas centra pakalpojumu saņemšanu tiek nosūtīti rakstiski.”; 

3.13. Svītrot noteikumu 33.punktu; 

3.14. Izteikt noteikumu 34.punktu šādā redakcijā: 

„34. Specializēto autotransportu (turpmāk šajā nodaļā – Pakalpojums) ir tiesīgas 

saņemt personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti, bērni ar invaliditāti un vientuļi 

pensionāri.”; 

3.15. Izteikt noteikumu 36.punktu šādā redakcijā: 

„36. Pārējiem novada iedzīvotājiem pakalpojuma izmantošanas maksa ir EUR 5.18 

par stundu un EUR 0.31 par kilometru.”; 

3.16. Izteikt noteikumu 39.punktu šādā redakcijā: 

„39. Asistenta pakalpojuma mērķis – palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties 

ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz 

rehabilitācijas iestādi, pie nevalstiskām organizācijām, u.c.).”; 

3.17. Izteikt noteikumu 40.punktu šādā redakcijā: 

„40. Pakalpojumu var saņemt personas, kurām izsniegts speciāls Veselības un 

darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par pakalpojuma 

nepieciešamību.”; 

3.18. Svītrot noteikumu 41.punktu; 

3.19. Izteikt noteikumu 42.punktu šādā redakcijā: 

„42. Pašvaldības pilnībā vai daļēji apmaksātu Nakts patversmes pakalpojumu var 

saņemt persona, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Inčukalna novada teritorijā,  



 

 

un kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.”; 

3.20. Svītrot noteikumu 43.punktu; 

3.21. Izteikt noteikumu 48.punktu šādā redakcijā: 

„48. Persona un /vai viņas apgādnieks maksā par aprūpes mājās un sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas Pakalpojumu, ko sniedz pašvaldība, atbilstoši noslēgtajam 

līgumam.”; 

3.22. Svītrot noteikumu 56.punktu; 

3.23. Izteikt noteikumu XVII. nodaļu šādā redakcijā:  

„XVII. Gadījumi, kad izbeidz, pārtrauc vai atsaka sniegt sociālo pakalpojumu. 

60.Sociālos pakalpojumus izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem 

apstākļiem: 

60.1. persona rakstiski lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu; 

60.2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš; 

60.3. personai pēc rehabilitācijas vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, un tos var aizstāt ar pakalpojumiem dzīvesvietā; 

60.4. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis; 

60.5. ir beidzies sociālās rehabilitācijas kurss; 

60.6. persona ir atguvusi funkcionēšanas vai pašaprūpes spējas, un sociālais 

pakalpojums nav nepieciešams; 

60.7. personai, kura iepriekš saņēmusi sociālo pakalpojumu dzīvesvietā, tiek 

nodrošināts Pakalpojums institūcijā; 

60.8. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību; 

60.9. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā pakalpojuma 

sniegšanu noteiktās saistības; 

60.10. persona nepilda līdzdarbības pienākumus; 

60.11. iestājusies personas nāve. 

61. Sociālo pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijā bērniem izbeidz sniegt, ja: 

61.1. Inčukalna novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aprūpes tiesību atjaunošanu 

bērna vecākiem; 

61.2. Inčukalna novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu 

audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā; 

61.3. bērns sasniedzis pilngadību un aiziet patstāvīgā dzīvē; 

61.4.vecāki atguvuši spēju rūpēties par bērnu, jo veselības stāvoklis uzlabojies. 

62. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai pārtrauc sniegt, ja iestājas vismaz viens no 

šādiem apstākļiem: 

62.1. personai ir medicīniskās kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai; 

62.2. persona pakalpojuma saņemšanas brīdī ir alkohola, narkotisko, psihotropo, 

toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, izņemot sociālos pakalpojumus šīs mērķa 

grupas klientiem; 

62.3.persona vai tās apgādnieks ļaunprātīgi neveic samaksu par pakalpojumu, ja 

samaksa ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

62.4. persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo 

teritoriju; 

62.5. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojuma sniedzējinstitūcijas 

darbiniekiem un/vai klientiem. 

63. Sociālo pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr 

beidzas apstākļi, kuri bijuši sociālā pakalpojuma atteikšanas vai pārtraukšanas 

pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.”; 

3.24. Svītrot noteikumu XVIII. nodaļu; 

3.25.  Izteikt noteikumu 64.punktu šādā redakcijā: 

„64. Inčukalna novada Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Inčukalna novada 

domē.”; 

3.26. Izteikt noteikumu 65.punktu šādā redakcijā: 



 

 

„65. Inčukalna novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

laikrakstā „Novada Vēstis”.  

 

 

Domes priekšsēdētājs       A. Nalivaiko 

  



 

 

 

 

 

Saistošo noteikumu   Nr.2/2014 

„Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 

 „Par sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna novada pašvaldībā” 

 paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Lai  ievērotu 2009.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumu 

Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” un 

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” noteikto, 

ir nepieciešams  veikt izmaiņas noteikumos „Par sociālajiem 

pakalpojumiem Inčukalna novada pašvaldībā”.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

 Saistošo noteikumu mērķis ir veikt izmaiņas noteikumos „Par 

sociālajiem pakalpojumiem Inčukalna novada pašvaldībā”, lai 

tie atbilstu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 
Nav attiecināms 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

Domes priekšsēdētājs       A. Nalivaiko 

 


