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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 18  
„Saistošie noteikumi par kārtību kādā Ādažu novada pašvaldība sniedz  

dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus”

PASKAIDROJUMA 
RAKSTA SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

1.1.Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15. panta pirmās daļas 
7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt ie-
dzīvotājiem sociālo palīdzību, tai skaitā Ādažu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar garīgās attīstības 
traucējumiem vai funkcionāliem traucējumiem, kurām tiek atzīta ne-
pieciešamība saņemt noteikta veida sociālo pakalpojumu, 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

2.1 Grozījumi (turpmāk Noteikumi) Ādažu novada domes 24.05.2011. sais-
tošajos noteikumos Nr. 18 „Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Ādažu 
novada pašvaldība sniedz dienas apsrūpes centra un psihologa pakal-
pojumus Ādažu novadā” (turpmāk - Noteikumi Nr. 18) izstrādāti pama-
tojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta 
otro daļu, 35. panta trešo un ceturto daļu. 

2.2. Noteikumu mērķis: 

2.2.1. Papildināt Noteikumus ar jauniem pakalpojuma veidiem – logopēda 
un Montesori pedagogs, reitterapijas un smilšu terapijas pakalpojums 
personām, kurām tiek atzīta nepieciešamība saņemt šādu sociālo pa-
kalpojumu; 

2.2.2. apmaksāt no pašvaldības budžeta 50% no pakalpojuma summas, bet 
ne vairāk kā 107 euro mēnesī. 

3.  Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu 

3.1. Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašval-
dības budžetu. 2014.gada pašvaldības budžetā Noteikumos paredzēto 
pakalpojumu apmaksai plānoti aptuveni 17000 euro. 

3.2. 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 Noteikumu tiesiskais regulējums, ir bēr-
ni ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma 
nepieciešamību, ja tas netiek nodrošināts pašvaldības izglītības iestādē 
vai specializētā mācību iestādē un bērni invalīdi ar ārsta ieteikumu.

3.2 Noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, jo lo-
gopēda pakalpojums bērniem, kuriem ir runas attīstības traucējumi pa-
līdz novērst runas defektus, ielikt pamatus sekmīgai skolas apmācībai, 
kā arī citi Noteikumos paredzētie pakalpojumi palīdz ārstēt centrālās un 
perifērās nervu sistēmas, balstu un orgānu saslimšanas. 

4.3.Noteikumu regulējums pastarpināti varētu labvēlīgi ietekmēt uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teritorijā; 
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PASKAIDROJUMA 
RAKSTA SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1 Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā ir 
Sociālais dienests.

5.2. Noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un veicamās 
darbības sociālā pakalpojuma saņemšanai. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. Noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada domes Sociālo jautājumu 
komitejā un Izglītības, kultūras un sporta komitejā. 

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

Ādažu novada domes 28.01.2014. sēdē (protokols Nr.2§13)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2
 Ādažu novadā

2014.gada 28.janvārī

Grozījumi Ādažu novada domes 2011. gada 24. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 18 „Saistošie noteikumi par 

kārtību kādā Ādažu novada pašvaldība sniedz dienas aprūpes 
centra un psihologa pakalpojumus”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,  
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 35. panta 

trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 21.04.2008. noteikumu Nr. 288  
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” 5. punktu.

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.18 „Saistošie noteikumi 
par kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība sniedz dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus” 
šādus grozījumus:
1.1.  Izteikt Noteikumu nosaukumu šadā redakcijā:  

„Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 

1.2.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 5.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  
„5.3. logopēda un Montesori pedagoga, reitterapijas un smilšu terapijas pakalpo-
jums.”

1.3.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 4.¹ nodaļu. 

4.¹  Logopēda un Montesori pedagoga, reitterapijas un smilšu terapijas pakalpojumi 

13.¹  Logopēda un Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas pakalpojumu pa-
matojoties uz Dienesta lēmuma pamata piešķir:
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13.¹1.  bērniem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību, ja tas 
netiek nodrošināts pašvaldības izglītības iestādē vai specializētā mācību iestādē;

13.¹2.  bērniem - invalīdiem ar ārsta ieteikumu.

13.²  Ādažu novada pašvaldība apmaksā logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, 
smilšu terapijas pakalpojumu 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 107 euro mēnesī Āda-
žu novadā deklarētajām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un 
materiālo stāvokli.

1.4.  Izteikt Noteikumu 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 
 „14.2. novērtē personas vajadzības saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu 

saņemšanas kārtību, aizpildot personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas 
karti, ja persona pieprasa apakšpunktā 5.1. minēto pakalpojumu; 

2.  Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2014. gada 25. februaāra sēdē lēmumu (protokols Nr.3§15) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
 Ādažu novadā

2014. gada 25.februārī

GROZĪJUMI
Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.19  „Ādažu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu  

24. pantu un likuma “Valsts pārvaldes iekārtas likums” 28. pantu

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2013.gada 23. jūlija noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības noli-
kums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus:
1.1.  Izteikt Nolikuma 8.6. un 8.7. apakšpunktus šādā redakcijā:  

„8.6. Attīstības un investīciju daļa” 
„8.7. Saimniecības un infrastruktūras daļa;

1.2.  Papildināt Nolikuma 8.punktu ar jaunu 8.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 
 „8.10. Sporta daļa;”

1.3.  Izteikt Nolikuma 11. punktu šādā redakcijā:
 „11.Domes padotībā, atbilstoši tās apstiprinātiem reglamentiem ir šāda struktūrvienība, nodaļa un 

amatpersona: 
 11.1. Sabiedrisko attiecību daļa;
 11.2. Dzimtsarakstu nodaļa; 
  11.3. Revidents.”    
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1.4.  Papildināt Nolikumu ar jaunu 79.¹ punktu šādā redakcijā:
 „79.¹ Būvvaldei ir deleģētas tiesības izdot administratīvos aktus: 
 79.¹1. jautājumos par adrešu piešķiršanu; 
 79.¹2. jautājumos par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.”  

 2.  Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs N. Zviedris 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ādažu novadā

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5 
Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija saistošajos  

noteikumos Nr. 19 „Ādažu novada pašvaldības nolikumu”

PASKAIDROJUMA 
RAKSTA SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 24. panta pirmā daļa no-
teic, ka pašvaldības nolikums (turpmāk – nolikums) ir saistošie noteiku-
mi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemša-
nas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī 
citus pašvaldības organizācijas jautājumus;

2.  Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības 
nolikumu izriet no likuma 24.panta ceturtās daļas noteikumiem, kā arī 
no likuma 21.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga 
apstiprināt pašvaldības nolikumu (attiecīgi arī apstiprināt nolikuma 
grozījumus). 

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis – veikt precizējumus domes 
struktūrvienību nosaukumos un amatpersonu kompetencē un pilnva-
rot Ādažu novada Būvvaldi izdot administratīvos aktos atsevišķās jo-
mās.  

3.  Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme 
uz pašvaldības budžetu;

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot 
jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas;

4.  Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulē-
jums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, pašval-
dības administrācija;

4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.
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5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemēro-
šanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās amatpersonas;

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un ne-
maina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību, bet precizē 
iepriekš noteikto kārtību;

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6. 1. nav attiecināmas.

Domes priekšsēdētājs N. Zviedris 




