Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9
Rēzeknē 2018.gada 23.novembrī (prot. Nr.46, 10.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011.
saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem
pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta" 6.punktu
1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem
pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr.22; 2013, Nr.112; 2014, Nr.63;
2014, Nr.108; 2014, Nr.255; 2015, Nr.242; 2018, Nr.71) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 7.7. un 7.8.punktu šādā redakcijā:
"7.7. dienas centra pakalpojums;
7.8. dienas aprūpes centra pakalpojums;"
1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.10.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"7.10.1 ģimenes asistenta pakalpojums;"
1.3. Aizstāt 12.punktā vārdus un skaitli "Viļānu ielā 10" ar vārdiem, skaitli un burtu "Zemnieku ielā 16A".
1.4. Papildināt 17.3.apakšpunktu aiz vārda "par" ar vārdiem "funkcionālo spēju traucējumu pakāpi un".
1.5. Izteikt 17.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.4. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām)
kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga
rakstura traucējumiem."
1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar 17.1 un 17.2 punktu šādā redakcijā:
"17.1 Ja pienākums maksāt par pakalpojumu ir personas apgādniekam, tas iesniedz iztikas līdzekļu
deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu.
17.2 Ja klients vai klienta apgādnieks iesniedz iesniegumu, kurā apņemas pilnībā segt pakalpojuma
maksu, tad tiem ir tiesības nedeklarēt savus ienākumus."
1.7. Aizstāt 18. punktā skaitli un vārdu "17.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "17. un 17.1 punktā".

1.8. Papildināt saistošos noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:
"18.1 Aprūpes mājās pakalpojumu nepiešķir, ja personai nepieciešamā pakalpojuma apjoms pārsniedz
aprūpes mājās pakalpojuma apjomu."
1.9. Svītrot 19.punktā vārdu "pārtraukšanu".
1.10. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā:
"26. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ir
pilngadīgai personai, kura vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nav spējīga sevi aprūpēt un kurai
nepieciešamais pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijā noteikto apjomu:
26.1. pensijas vecumā, ja personai ir noteikts jebkurš no aprūpes līmeņiem - uz nenoteiktu laiku;
26.2. darbspējīgā vecumā:
26.2.1. kurai noteikta I un II invaliditātes grupa, ja personai ir noteikts jebkurš no aprūpes līmeņiem - uz
noteiktu laiku, kamēr spēkā invaliditātes statuss;
26.2.2. ja personai ir noteikts trešais vai ceturtais aprūpes līmenis - uz atveseļošanās laiku, bet ne ilgāk
kā uz sešiem mēnešiem."
1.11. Izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā - "IX. Dienas centra pakalpojums"
1.12. Izteikt 76.punktu šādā redakcijā:
"76. Dienas centra pakalpojumu sniedz dienas laikā Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļa (Zemnieku
ielā 16A, Rēzeknē, LV-4601)."
1.13. Aizstāt 77., 83. un 84.punktā vārdus "sociālās rehabilitācijas" ar vārdiem "dienas centra".
1.14. Izteikt 78.punktu šādā redakcijā:
"78. Dienas centra pakalpojums ietver sociālā darbinieka individuālās konsultācijas un atbalstu, sociālo
prasmju attīstīšanas iespējas, izglītošanas, brīvā laika pavadīšanas, mākslas vai mākslinieciskās
pašdarbības nodarbības."
1.15. Izteikt 79.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:
"79. Lai saņemtu dienas centra pakalpojumu, persona vēršas Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļā un,
uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz šādus dokumentus:"
1.16. Svītrot 79.1.1 apakšpunktu.
1.17. Izteikt 81.punktu šādā redakcijā - "81. Pārvalde pieņem lēmumu par dienas centra pakalpojuma
piešķiršanu vai atteikumu, izbeigšanu."
1.18. Svītrot 82.punktu.

1.19. Izteikt 83.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
"83.1.1 ilgāk par 12 mēnešiem nesaņem dienas centra pakalpojumu";
1.20. Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
"X. Dienas aprūpes centra pakalpojums"
1.21. Aizstāt X nodaļas tekstā vārdus "sociālās rehabilitācijas" ar vārdiem "dienas aprūpes centra".
1.22. Izteikt 88.3.apakšpunktu šādā redakcijā - "88.3. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību
un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai;"
1.23. Papildināt saistošos noteikumus ar XII1 nodaļu šādā redakcijā:
"XII.1 Ģimenes asistenta pakalpojums
112.1 Ģimenes asistenta pakalpojumu nodrošina Pārvaldes Atbalsta nodaļa (Zemnieku ielā 16A,
Rēzekne, LV-4601).
112.2 Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt ģimenei (personai) atbalstu un apmācību sociālo
prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, patstāvīgās dzīves
uzsākšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.
112.3 Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 14 stundām nedēļā ir:
112.3 1. ģimenei, kurai konstatēts 112.2 punktā minēto sociālo prasmju trūkums;
112.3 2. personai pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām līdz 24 (divdesmit četru) gadu
vecumam, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu pastāvīgās dzīves uzsākšanai.
112.4 Lai saņemtu ģimenes asistenta pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu Pārvaldes Atbalsta
nodaļā.
112.5 Pārvalde ne vēlāk kā mēneša laikā:
112.5 1. izvērtē ģimenes (personas) sociālās prasmes;
112.5 2. iepazīstina ģimeni (personu) ar ģimenes asistentu;
112.5 3. pieņem lēmumu par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;
112.5 4. slēdz līgumu līdz vienam gadam par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu.
112.6 Ģimenes asistenta pakalpojumu izbeidz, ja ģimene (ei) (persona (ai)):
112.6 1. rakstiski lūdz izbeigt pakalpojuma sniegšanu;
112.6 2. pakalpojums nav nepieciešams, ko apliecina sociālā darbinieka atzinums;

112.6 3. mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;
112.6 4. nepilda vai pārkāpj līguma noteikumus;
112.6 5. vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības.
112.7 Ģimenes asistenta pakalpojumu nodrošina persona ar augstāko izglītību, kurai ir pieredze darbā ar
bērniem.
112.8 Ģimenes asistenta pakalpojumu sniedz, neizvērtējot ģimenes (personas) materiālo stāvokli un bez
maksas."
1.24. Izteikt 124.2 punktu šādā redakcijā:
"124.2 Tiesības saņemt transporta pakalpojumu ir personai:
124.2 1. kura saņem aprūpes mājās pakalpojumu, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi vai pirti, kas atrodas
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā;
124.2 2. personai, kurai noteikta I un II grupas invaliditāte, nokļūšanai uz ārstniecības iestādi, kas atrodas
Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā."
1.25. Izteikt 124.4 punktu šādā redakcijā - "124.4 Lai saņemtu transporta pakalpojumu, 124.21.punktā
noteiktā persona vēršas Aprūpes mājās birojā, 124. 2 2.punktā noteiktā persona vēršas Pārvaldē, un iesniedz
iesniegumu par transporta pakalpojuma nepieciešamību."
1.26. Svītrot 125.punktu.
2. Šo saistošo noteikumu 1.23.-1.25.apakšpunkts stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 "Grozījumi
Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.28 "Par
sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas
raksturojums

Rēzeknes pilsētas domes (turpmāk - Dome) 23.12.2011. saistošajos
noteikumos Nr.28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas
pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas
pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, kā arī sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību.

2. Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības
raksturojums, dokumenta
būtība

Saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, jo saimniecisku un
organizatorisku pasākumu rezultātā ir mainījušās sociālo pakalpojumu
sniedzēju adreses, kā arī ņemot vērā izmaiņas sociālo jomu regulējošos
normatīvajos aktos.

Izvērtējot Rēzeknes pilsētas pašvaldības iedzīvotāju sociālās vajadzības un
pašvaldības iespējas sniegt tām atbilstošus sociālos pakalpojumus, ir
nepieciešams:
1) no 2019.gada 1.janvāra izveidot jaunu sociālo pakalpojumu - ģimenes
asistenta pakalpojumu. Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt
ģimenei (personai) atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu
aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, patstāvīgās dzīves
uzsākšanā;
2) no 2019.gada 1.janvāra paplašināt transporta pakalpojuma saņēmēju loku,
nosakot, ka šo pakalpojumu ir tiesības saņemt arī personām ar I un II grupas
invaliditāti (transporta brīvajā laikā un par maksu, kas noteikta ar Domes
lēmumu).
3. Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Ņemot vērā Ministru kabineta (MK) 13.06.2017. noteikumus Nr.338 "Prasības
pakalpojumu sniedzējiem" ir precizēti dienas centra un dienas aprūpes centra
pakalpojuma nosaukumi;
Saimniecisko un organizatorisko pasākumu rezultātā dienas centra
pakalpojumu nodrošinās Pārvalde, Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, kā arī tiek
precizēta dienas centra pakalpojuma saņemšanas kārtība;
Saimniecisko un organizatorisko pasākumu rezultātā ir mainījusies Aprūpes
mājās biroja atrašanās vieta (Zemnieku iela 16A, Rēzekne, LV-4601), kā arī
tiek precizēta aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas kārtība;
Tiek precizētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijās
saņēmēju kategorijas, atbilstoši personai nepieciešamajam aprūpes līmenim;
Tiek noteikta jauna sociālā pakalpojuma - ģimenes asistenta pakalpojums,
saņemšanas kārtība;
Transporta pakalpojumu par maksu un laikā, kad transports nav nepieciešams
Pārvaldes funkciju veikšanai, turpmāk būs tiesības saņemt arī personām ar I
un II grupas invaliditāti nokļūšanai ārstniecības iestādē.

4. Saistošo noteikumu
Ģimenes asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 2019.gadā ir nepieciešami
projekta iespējamā ietekme papildus finanšu līdzekļi 6403,04 EUR (atalgojums vienam asistentam).
uz pašvaldības budžetu
5. Saistošo noteikumu
Neietekmē.
projekta iespējamā ietekme
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
6. Saistošo noteikumu
Neietekmē.
projekta iespējamā ietekme
uz administratīvajām
procedūrām
7. Normatīvie akti, saskaņā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā un trešā daļa,
ar kuriem saistošie
Ministru kabineta noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās
noteikumi sagatavoti
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6.punkts.

8. Informācija par
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes
saistošo noteikumu projektu
pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo
noteikumu projekti".
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

