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(protokols Nr.6, punkts Nr.6)

Grozījumi Lielvārdes novada domes
2009.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29
„Par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”
Izdoti saskaņā ar LR Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,
20.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 7.un 23.punktu un 43.panta pirmās daļas
13.punktu, Ministru kabineta 2003.gada 27.maija
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” šādus
grozījumus:
1. papildināt 2.4.apakšpunktu aiz vārdiem “situācijas uzlabošanā” ar vārdiem
„kā arī personām, kurām nepieciešama psihosociāla un materiāla palīdzība”;
2. svītrot 11.5.punktu.
3. izteikt 11.8.1., 11.8.2., 11.8.3. un 11.8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.8.1. I līmenis: personas fiziskās un garīgās spējas ir mēreni ierobežotas,
tādēļ ir nepieciešama palīdzība produktu, medikamentu, dažādu
saimniecības preču piegādē, maksājumu veikšanā, ūdens
ienešanai/iznešanai un citos darbos;
11.8.2. II līmenis: personas fiziskās un garīgās spējas ir mēreni vai smagi
ierobežotas, tādēļ ir nepieciešama palīdzība produktu,
medikamentu, dažādu saimniecības preču piegādē, maksājumu
veikšanā, ūdens ienešanai/iznešanai, palīdzība krāsns kurināšanā,
malkas ienešanā, ēdiena gatavošanā, medicīnas darbinieku
izsaukšanai un citos darbos;
11.8.3. III līmenis: personas fiziskās un garīgās spējas ir smagi ierobežotas,
tādēļ ir nepieciešams veikt produktu, medikamentu, dažādu
saimniecības preču piegādi, maksājumu veikšanu, ūdens
ienešanu/iznešanu, krāsns kurināšanu, malkas ienešanu, ēdiena
gatavošanu, medicīnas darbinieku izsaukšanu, mājokļa uzkopšanu

(grīdas tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana, reizi gadā
logu mazgāšana, lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu
aprūpējamās personas pārvietošanos u.tml.), veļas mazgāšanu vai
nodošanu tīrīšanai, palīdzība pastaigās un citos darbos;”
11.8.4. IV līmenis: personas fiziskās un garīgās spējas ir ļoti smagi
ierobežotas, tādēļ ir nepieciešams veikt produktu, medikamentu,
dažādu saimniecības preču piegādi, maksājumu veikšanu, ūdens
ienešanu/iznešanu, krāsns kurināšanu, malkas ienešanu, ēdiena
gatavošanu, medicīnas darbinieku izsaukšanu, mājokļa uzkopšanu
(grīdas tīrīšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana, reizi gadā
logu mazgāšana, lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu
aprūpējamās personas pārvietošanos u.tml.), veļas mazgāšanu vai
nodošanu tīrīšanai, palīdzība pastaigās, palīdzība personīgās
higiēnas nodrošināšanai (t.sk. palīdzība mazgāties vannā vai ar
dušu), iekļūšanai/izkļūšanai gultā, palīdzība apģērbties/izģērbties
un citos darbos;”
4. izteikt 11.9.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.9.4. IV līmenī - ne vairāk kā 470,00 euro mēnesī pirms nodokļu
nomaksas, kurā iekļauts darba devēja nodoklis, personām, kuras
pilnībā aprūpējamas un uzraugāmas visu diennakti. Ja nav
iespējams, nodrošināt diennakts aprūpi dzīvesvietā, to nodrošina
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.”;
5. papildināt 13.11.punktu ar 13.11.5., 13.11.6. un 13.11.7.apakšpunktu šādā
redakcijā:
“13.11.5. pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras
saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pāriet uz dzīvi
sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem, ar I vai II invaliditātes grupu, kuras potenciāli var
nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijās, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija
noteikumu Nr.313 “Darbības programmas "Izaugsme un
nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt
kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu
dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi” (turpmāk –
Pasākums) nosacījumiem;
1
13. 1.6. Pasākuma ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem
ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, un viņu likumiskiem
pārstāvjiem vai audžuģimenēm;
1
13. 1.7. Pasākuma ietvaros ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un
jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai
pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūciju pakalpojumus.”
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