
 

 
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 22.11.2016.   

sēdes lēmumu (protokols Nr.20 § 3)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 Ādažu novadā 

 

2016.gada 22.novembrī                           Nr.33/2016 

  

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.18 

„Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”   

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,  

Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3. panta trešo daļu 

un 35.panta trešo un ceturto daļu  

  

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

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

Noteikumi) šādus grozījumus:   

 

    1.1. Izteikumu Noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,  Sociālo 

 pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu un 35.panta trešo  

un ceturto daļu”. 

 

1.2. Izteikt Noteikumu 5. punktu  šādā redakcijā:    

   

„5.3. Dienests organizē šādu sociālos pakalpojumu saņemšanu:  

5.3.1. dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīgās attīstības un/vai 

funkcionāliem traucējumiem; 

5.3.2. psihologa pakalpojums; 

5.3.3. logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas, 

kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas un fizioterapijas 

pakalpojums; 

5.3.4. ģimenes asistenta pakalpojums.” 

 



 

1.3. Izteikt Noteikumu 4.¹ nodaļu šadā redakcijā:  

 

,,4.¹ Logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas, smilšu terapijas, kanisterapijas, 

hidroterapijas, ergoterapijas, fizioterapijas pakalpojumi un ģimenes asistenta 

pakalpojumi”’  

 

1.4. Izteikt Noteikumu 13.² punktu  šādā redakcijā:    

 

,,13.² Ādažu novada pašvaldība apmaksā logopēda, Montesori pedagoga, 

reitterapijas, smilšu terapijas, kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas un 

fizioterapijas pakalpojumu 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 107 euro mēnesī Ādažu 

novadā deklarētajām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un 

materiālo stāvokli.’’ 

 

 

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 un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

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

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

noteikumi) nepieciešami, lai sniegtu sociālu palīdzību Ādažu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem, kuriem tiek atzīta nepieciešamība saņemt 

noteikta veida sociālo pakalpojumu.  

1.2. Domes pilnvarojums izstrādāt Noteikumus izriet no likuma „Par pašvaldībām”43. panta 

trešās daļas un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu un  

35.panta trešo un  ceturto daļu.          

2. Īss projekta satura izklāsts. 

    Noteikumu mērķis ir papildināt Noteikumus ar jauniem pakalpojuma veidiem –

kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas un fizioterapijas pakalpojums personām, 

kurām tiek atzīta nepieciešamība saņemt šādu sociālo pakalpojumu.   

  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

3.1. Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta papildus finansiāla ietekme uz pašvaldības   

budžetu, jo netiek paplašināts pakalpojumu saņēmēju loks.  

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 bērni 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. 

4.2 Noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, jo Noteikumos 

paredzētie pakalpojumi palīdz ārstēt balsta un kustību aparāta, centrālās un perifērās 

nervu sistēmas saslimšanas.   

   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 Ādažu novada 

domes Sociālais dienests.  

5.2. Noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības privātpersonai 

pakalpojuma  saņemšanai.   

6.     Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

      Noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada  domes Sociālo jautājumu komitejā.  

 

 

Domes priekšsēdētājs            M.Sprindžuks 


