
 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2015.gada 27.janvāra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.1 §6)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2015. gada 27.janvārī                 Nr. 6/2015 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 24.05.2011.saistošajos noteikumos Nr. 18 „Saistošie 

noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām”43.panta trešo daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3.panta otro un trešo 

daļu  
 

 
1. Izdarīt Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.18 “Saistošie 

noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” (turpmāk – 

Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Papildināt Noteikumus ar jaunu 5.4.apakšpunktu: 

,,5.4. Ģimenes asistenta pakalpojums’’. 

1.2. Izteikt Noteikumu 4¹.nodaļu šādā redakcijā:   

„4.¹ Logopēda un Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas un 

ģimenes asistenta pakalpojumi.”  

1.3. Papildināt Noteikumus jaunu 13.
3
,13.

4
, 13.5, un 13.

6
 punktu šādā redakcijā:   

„13.
3
 Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir pamatojoties uz Dienesta 

lēmumu, saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu: 

13.
3
1. līdz 14 stundām nedēļā – jauniešiem, pēc ārpusģimenes aprūpes 

beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai; 

13.
3
2. līdz 14 stundām nedēļā - ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju 

un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē; 

13.
3
3. līdz 14 stundām nedēļā - personām, kuras nespēj pārvarēt īpašas 

dzīves grūtības, sociālo funkcionēšanas prasmju atjaunošanai. 

13.
4
 Tiesības sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu ir personām, kuras 

ieguvušas augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai sociālās 

rehabilitācijas jomā, augstāko izglītību pedagoģijā vai psiholoģijā, vai 

profesionālo vidējo izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā.   



13.
5 

Ādažu novada pašvaldība apmaksā ģimenes asistenta pakalpojumu 100 % 

apmērā, bet ne vairāk kā 14 stundas nedēļā Ādažu novadā deklarētajām 

personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli. 

13.
6
 Pēc Dienesta lēmuma par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu, 

Dienests noslēdz trīspusēju sadarbības līgumu starp pašvaldību, personu un 

sociālā pakalpojuma sniedzēju, par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu 

personai (ģimenei).”  

1.4. Izteikt Noteikumu 14.8.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„14.8. Lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts 10 

(desmit) darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas.”      

2. Noteikumi stājās spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.  

   

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

 



 

     Paskaidrojuma raksts  

 

Grozījumiem Ādažu novada domes 24.05.2011.saistošajos noteikumos Nr. 18 „Saistošie 

noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas  

Norādāmā informācija  

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

 1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta 

pirmā daļas 7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, 

tai skaitā Ādažu novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā deklarētām personām, kurām nav pietiekamu 

prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, bērnu 

audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā, 

saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas 

plānu.    

 

2.Īss projekta satura izklāsts   2.1 domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par 

pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību  

izriet no „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma”  3.panta otrās un trešās daļas, 35. panta  trešās 

un ceturtās daļas, kas nosaka, ka pabalsta veidu, apmēru 

un izmaksas  kārtību un personas, kuras ir tiesīgas 

saņemt pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos 

noteikumos un Ministru kabineta 27.05.2003. 

noteikumu Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un 

kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta" . 

 2.2. saistošo noteikumu, turpmāk Noteikumu mērķis ir  

noteikt kārtību  kādā tiek piešķirts noteikts sociālais 

pakalpojums – ģimenes asistenta pakalpojums 

personām, kurām tiek atzīta nepieciešamība saņemt šo 

sociālo pakalpojumu, nosakot pakalpojuma  

piešķiršanas un finansēšanas kārtību.  

 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla 

ietekme uz pašvaldības budžetu. 2015. gadā budžetā 

šim pakalpojumam paredzēts piešķirt EUR 5000. 

3.2.  pakalpojuma izpildes nodrošināšanai tiks slēgts līgums 

par pakalpojuma pirkšanu ar sociālā pakalpojuma 

sniedzēju. 

3.3  Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 

veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai 

paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

     

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

4.1.mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir fiziskas personas, tajā skaitā 

jaunieši, ģimenes vai citas personas, kurām nav 

pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai, bērnu audzināšanā un aprūpē, vai 



mājsaimniecības vadīšanā un kuras tamdēļ nokļuvušas 

krīzes vai ārkārtas situācijās.  

4.2  Noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs 

mērķgrupu, personu sociālo rehabilitāciju, 

rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju 

attīstīšanu, izglītošanu.  

4.3.Noteikumu regulējums pastarpināti varētu labvēlīgi 

ietekmēt uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.   

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu 

piemērošanā ir Sociālais dienests, 

5.2.Saistošo noteikumu projekts noteiks konkrētas 

administratīvās procedūras un veicamās darbības 

sociālā pakalpojuma saņemšanai.   

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotajā 

paskaidrojuma raksta izskatīšanas Sociālās komitejas 

sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā 

www.adazi.lv, izvērtējot lietderības apsvērumus, 

saņemtie sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai 

iebildumi tiks apkopoti un lietderīgākie no tiem tiks 

paredzēti iekļaušanai saistošajos noteikumos.    

 

 

Domes priekšsēdētājs                     M.Sprindžuks  

 

 

http://www.adazi.lv/

