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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 94
“Grozījumi Raunas novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos
noteikumos Nr. 21 “Par Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību””
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu,
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
1. Izdarīt Raunas novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par
Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”
(turpmāk - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.Papildināt Saistošos noteikumus ar 6.2.4 un 6.2.5. apakšpunktiem šādā redakcijā:
“6.2.4. specializētās darbnīcas pakalpojums;
6.2.5. grupu dzīvokļa pakalpojums.”
1.2.Izteikt Saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
“7. Pieprasot šajos saistošajos noteikumos minētos pakalpojumus, persona vai tās pārstāvis
Dienestā iesniedz dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīla noteikumu Nr. 138
„Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 10. punktā noteiktajam vai saskaņā ar šajos
noteikumos noteikto kārtību atbilstoši konkrētajam pakalpojumu veidam.”
1.3. Papildināt Saistošos noteikumus ar nodaļām “VI1 Specializētās darbnīcas pakalpojums”
un “VI Grupu dzīvokļa pakalpojums” šādā redakcijā:
“VI1 Specializētās darbnīcas pakalpojums
22.1 Specializētās darbnīcas pakalpojums nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes un speciālistu
atbalstu personām ar funkcionāliem traucējumiem, kas ietver:
a) klienta nodarbinātības interešu un iemaņu novērtēšanu – atbilstoši vajadzībai;
b) darba iemaņu apguvi;
c) individuālās vai grupu nodarbības sociālā rehabilitētāja vadībā;
d) sociālā darbinieka individuālās konsultācijas;
e) klientu informēšanas un izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai;
f) brīvā laika pasākumus;
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g) nodrošina klientiem ēdināšanu (brokastis un pusdienas)
22.2 Tiesības saņemt pakalpojumu ir personām ar garīga rakstura traucējumiem un funkcionāliem
traucējumiem.
22.3 Specializēto darbnīcu pakalpojumu sniedz Dienests, noslēdzot ar personu vai tās likumisko
pārstāvi līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kurā tiek noteikta pakalpojuma sniegšanas kārtība.
22.4 Pakalpojumu piešķir uz 12 mēnešiem bez personas iztikas līdzekļu deklarācijas izskatīšanas.
22.5 Specializētās darbnīcas pakalpojumā nodrošina: klienta nodarbinātības interešu un iemaņu
novērtēšanu – atbilstoši vajadzībai; darba iemaņu apguvi; individuālās vai grupu nodarbības sociālā
rehabilitētāja vadībā; sociālā darbinieka individuālās konsultācijas; klientu informēšanas un
izglītošanas pasākumus atbilstoši nepieciešamībai; brīvā laika pasākumus; nodrošina klientiem
ēdināšanu (brokastis un pusdienas).
VI2 Grupu dzīvokļa pakalpojums
22.6 Grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu
risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu pēc
iespējas neatkarīgi funkcionēt grupu dzīvoklī.
22.7 Tiesības saņemt pakalpojumu ir:
a) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Raunas
novadā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma saņemšanas institūcijā bija Raunas novada administratīvā teritorijā un kurām ir
objektīvas grūtības dzīvot patstāvīgi, bet nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā;
b) citām pilngadīgām personām darbspējīgā vecumā ar garīga rakstura traucējumiem, kuras vēlas
dzīvot patstāvīgi un/vai kurām ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ
nevar nodrošināt nepieciešamo aprūpi un/vai sadzīves un sociālo prasmju attīstīšanu personas
patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
c) pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem no citām pašvaldībām, ja attiecīgā
pašvaldība, pati persona vai tās likumiskais pārstāvis par saņemtajiem pakalpojumiem veic apmaksu
pilnā apmērā. Līgumu ar attiecīgo pašvaldību un pakalpojuma saņēmēju slēdz Raunas novada
pašvaldība.
22.8 Ja personai ir tiesības saņemt pakalpojumu, bet pakalpojuma sniedzējam nav iespējas to
nodrošināt, Sociālais dienests reģistrē personu pakalpojuma saņēmēju rindā.
22.9 Ja pakalpojuma sniegšanas laikā personai rodas speciālās (psihiskās) kontrindikācijas
pakalpojuma saņemšanai, pakalpojuma sniedzējs sadarbībā ar psihiatru izvērtē personai
nepieciešamo pakalpojuma veidu un turpmāko risinājumu.
22.10 Personām tiek nodrošināts šāds pakalpojuma apjoms: mājoklis; personas pašaprūpes prasmju
un sociālo prasmju uzturēšana un korekcija; personiskā atbalsta sniegšana darba meklējumos un
sadzīves iemaņu apgūšanu un uzturēšanu; personas atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana,
personīgo interešu un tiesību aizstāvēšana; sabiedrībai pieņemamu saskarsmes iemaņu apgūšanu.
22.11 Personai tiek noteikts līdzmaksājums par grupu dzīvokļa dzīvojamās telpas, virtuves un
koplietošanas telpu ekspluatāciju (komunālie pakalpojumi – siltumapgāde, ūdensapgāde, elektrība)
saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja apstiprināto tarifu.
1.4.Izteikt Saistošo noteikumu 40.punktu šādā redakcijā:
“40. Neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli no pašvaldības budžeta
līdzekļiem tiek segtas 6.2.4., 6.2.5. un 6.4.apakšpunktā minēto pakalpojumu izmaksas.”
1.5.Izteikt Saistošo noteikumu 42. punktu šādā redakcijā:
“42. Sociālo aprūpi mājās ar noteiktu pašvaldības līdzfinansējumu piešķir personām, kuras saskaņā
ar Raunas novada domes 2019.gada 27.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.73 “Kārtība, kādā
ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu” atzītas par maznodrošinātām
personām, maksā par sociālās aprūpes mājās pakalpojumiem 70% apmērā pēc Sociālā dienesta
sociālās aprūpes mājās sniegto pakalpojumu cenrāža’”.

1.6.Izteikt Saistošo noteikumu 44.punktu šādā redakcijā:
“44. Šo noteikumu 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3. apakšpunktos minēto sociālo pakalpojumu - ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumu pilngadīgām personām
(turpmāk – SAC pakalpojums) - samaksa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.”
1.7.Izteikt Saistošo noteikumu 47. punktu šādā redakcijā:
“47. Ja apgādnieks vērsies Sociālajā dienestā, lai tiktu izvērtētas apgādnieka iespējas maksāt par
apgādājamajam nodrošināto 6.1., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.3.apakšpunktos minētos pakalpojumus, tad
apgādnieks deklarē ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli saskaņā ar normatīvajos aktos
noteikto kārtību par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.”
1.8.Izteikt Saistošo noteikumu 54.1. un 54.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“54.1. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par aprūpes tiesību atjaunošanu bērna vecākiem;
54.2. bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai nodošanu aizbildnībā”.
1.9. Papildināt Saistošos noteikumus ar 55.1 un 55.2 punktiem šādā redakcijā:
“55.1 Dienests pieņem lēmumu par šo noteikumu nodaļā “VI2 Grupu dzīvokļa pakalpojums”
noteiktā pakalpojuma pārtraukšanu, ja:
a) personai ir noteiktas speciālās (psihiskās) kontrindikācijas pakalpojuma saņemšanai;
b) personai sociālās rehabilitācijas rezultātā nav nepieciešams pakalpojums un persona var uzsākt
patstāvīgu dzīvi;
c) persona ir nodibinājusi ģimeni (izņemot gadījumus, ja abi ģimenes locekļi ir personas ar garīga
rakstura traucējumiem);
d) persona pārkāpj ar pakalpojuma sniedzēju noslēgtā līguma nosacījumus un
pakalpojuma sniedzējs par to sniedz atzinumu;
e) persona bez attaisnojoša iemesla ilgāk par diviem mēnešiem nedzīvo grupu dzīvoklī;
f) persona lūdz rakstveidā pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.
55.2 Dienests pieņem lēmumu par šo noteikumu nodaļā “VI1 Specializētās darbnīcas pakalpojums”
noteiktā pakalpojuma pārtraukšanu, ja:
a) tiek konstatēts, ka pakalpojums personai nav nepieciešams;
b) ir zudis tiesisks pamats pakalpojuma saņemšanai;
c) persona lūdz rakstveidā pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.“
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Raunas novada domes
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Raunas novada vēstis”.
Raunas novada domes
priekšsēdētāja

E.Zurģe

Raunas novada domes saistošo noteikumu Nr. 94
“Grozījumi Raunas novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 21
“Par Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta
Saistošie noteikumi Nr. 94 “Grozījumi Raunas novada domes 2011.gada
nepieciešamības 28.decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par Raunas novada domes sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību”” (turpmāk – saistošie
pamatojums
noteikumi Nr. 94) izstrādāti, balstoties uz to, ka Raunas novada domē tiek
realizēts projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas
plāna īstenošanai Raunas novadā”, kā rezultātā tiek ieviesti divi jauni sociālās
rehabilitācijas pakalpojumi, proti, specializētās darbnīcas pakalpojums un grupu
dzīvokļa pakalpojums.
Specializētās darbnīcas pakalpojums ir darbnīca ar speciāli pielāgotām darba
vietām un nodrošinātu speciālistu atbalstu personām ar invaliditāti darbspējīgajā
vecumā, lai attīstītu pakalpojuma saņēmēja sociālās un funkcionālās prasmes.
Savukārt, grupu dzīvokļa pakalpojums nodrošina mājokli un individuālu atbalstu
sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu
uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu pēc iespējas neatkarīgi funkcionēt grupu
dzīvoklī.
Tāpat tiek veikti atsevišķi redakcionāli precizējumi, lai tādējādi aktualizētu
Raunas novada domes 2011.gada 28.decembra saistošos noteikumus Nr. 21 “Par
Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas
kārtību” atbilstoši normatīvo aktu izmaiņām.
2. Īss projekta
Pielāgojot Raunas novada domes 2011.gada 28.decembra saistošos noteikumus
Nr. 21 “Par Raunas novada domes sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un
satura izklāsts
samaksas kārtību” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr. 21) ieviestajiem sociālās
rehabilitācijas pakalpojumiem, grozījumi izdarīti vairākos saistošo noteikumu
punktos. Saistošajos noteikumos Nr. 21 integrēti nosacījumi, kas attiecināmi uz
ieviesto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu definēšanu, saņemšanas kārtību, kā
arī pakalpojumu pārtraukšanu.
3. Informācija par Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības
plānoto projekta budžetu tiek prognozēta.
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par Nav ietekmes.
plānoto projekta
ietekmi uz
sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par Sociālais dienests ir atbildīgs par šo Saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par Nav attiecināms.
konsultācijām ar

privātpersonām
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E.Zurģe

