
 

 
 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 27.10.2020.   

sēdes lēmumu (protokols Nr. 22 § 4)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 Ādažu novadā 

 

2020. gada 27. oktobrī                           Nr.31/2020 

  

 

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, un  

Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3. panta trešo daļu 

un 35.panta trešo un ceturto daļu.  

  

1. Izdarīt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2011. gada 24. maija saistošajos noteikumos 

Nr.18 „Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”:   

1.1. izteikt 5.3. punktu šādā redakcijā:    

„5.3.     Dienests organizē šādu sociālos pakalpojumu saņemšanu:  

5.3.1. dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīgās attīstības vai 

funkcionāliem traucējumiem; 

 5.3.1.  psihologa pakalpojums; 

5.3.2. logopēda, reitterapijas, smilšu terapijas, kanisterapijas, hidroterapijas, 

Montesori pedagoga, ergoterapijas un fizioterapijas pakalpojums; 

5.3.3.  ģimenes asistenta pakalpojums; 

5.3.4.  sociālās rehabilitācijas pakalpojums.” 

1.2. izteikt 13. punktu šādā redakcijā:  

     “13. Psihologa pakalpojumu piešķir pamatojoties uz Dienesta lēmumu: 

13.1. ģimenēm, personām un personu grupām, kuras nonākušas krīzes vai 

ārkārtas situācijā un nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholoģiskās problēmas. 

Ādažu novada pašvaldība pilnā apmērā apmaksā psihologa pakalpojumus Ādažu 

novadā deklarētām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un 

materiālo stāvokli; 

13.2. pēc bāriņtiesas pieprasījuma personām vai ģimenēm, kurām atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām nepieciešama psiholoģiskā izpēte.”  



 

1.3.   izteikt 4.¹ nodaļu šādā redakcijā: 

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

hidroterapijas, ergoterapijas, fizioterapijas pakalpojumi un ģimenes asistenta 

pakalpojumi 

13.¹ Pamatojoties uz Dienesta lēmumu reitterapijas, smilšu terapijas, 

kanisterapijas, hidroterapijas, ergoterapijas un fizioterapijas pakalpojumus 

piešķir: 

13.¹ 1. ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma 

nepieciešamību bērniem, ja pakalpojumu nodrošina pašvaldības izglītības iestāde 

vai specializētā mācību iestāde; 

13.¹ 2. bērniem ar invaliditāti, saskaņā ar ārsta ieteikumu. 

13.² Pamatojoties uz Dienesta lēmumu logopēda pakalpojumu piešķir: 

13.² 1. saskaņā ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma 

nepieciešamību bērniem, ja pakalpojumu nenodrošina pašvaldības izglītības 

iestāde vai specializētā mācību iestāde; 

13.² 2.  bērniem ar invaliditāti, saskaņā ar ārsta  ieteikumu; 

13.² 3. bērniem ar runas un valodas attīstības traucējumiem, saskaņā ar ģimenes 

ārsta vai logopēda ieteikumu. 

13.³  Pamatojoties uz Dienesta lēmumu Montesori pedagoga pakalpojumu piešķir: 

13.³ 1. ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma 

nepieciešamību bērniem, ja pakalpojumu nenodrošina pašvaldības izglītības 

iestāde vai specializētā mācību iestāde; 

13.³ 2. bērniem ar invaliditāti, saskaņā ar ārsta ieteikumu; 

13.³ 3. bērniem ar attīstības un uzvedības traucējumiem, saskaņā ar ģimenes 

ārsta ieteikumu. 

13.4 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 deklarētām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus 

un materiālo stāvokli. 

13.5  Pamatojoties uz Dienesta lēmumu ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir 

saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu: 

13.5 1. līdz 14 stundām nedēļā – jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, 

kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 

13.5 2. līdz 14 stundām nedēļā - ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un 

iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē; 

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

grūtības, sociālo funkcionēšanas prasmju atjaunošanai. 

13.6  Tiesības sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu ir personām, kuras ieguvušas 

augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas 

jomā, pedagoģijā vai psiholoģijā, vai profesionālo vidējo izglītību sociālās vai 

veselības aprūpes jomā.   



 

13.7   Ādažu novada pašvaldība apmaksā ģimenes asistenta pakalpojumu 100 % 

apmērā, bet ne vairāk kā 14 stundas nedēļā Ādažu novadā deklarētām personām, 

neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli. 

13.8  Pēc Dienesta lēmuma par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu, 

Dienests noslēdz sadarbības līgumu starp pašvaldību, personu un sociālā 

pakalpojuma sniedzēju par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu personai 

(ģimenei).” 

1.4.   papildināt  ar jaunu 4.² sadaļu  šādā redakcijā:    

“4.² Sociālās rehabilitācijas pakalpojums 

13.9   Lai nodrošinātu personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai 

uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā, tajā skaitā 

izglītības sistēmā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķir pamatojoties uz 

Dienesta lēmumu un saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas 

plānu vai korekcijas programmu: 

13.9 1. jauniešiem ar uzvedības problēmām (likumpārkāpumi, izglītības iestādes 

neapmeklēšana, mācīšanās grūtības, negatīvisms, norobežošanās no apkārtējiem, 

agresivitāte, zagšana, klaiņošana, melošana, apsaukāšanās, u.c.); 

13.9 2. jauniešiem ar zemu motivāciju uzlabot savu dzīves kvalitāti, regulāru  

garastāvokļa maiņu, depresīvu un noraidošu noskaņojumu; 

13.9 3. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu 

prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 

13.9 4. personām un ģimenēm, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu 

audzināšanā un aprūpē. 

13.10 Ādažu novada pašvaldība apmaksā Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

Ādažu novadā deklarētām personām 100 % apmērā, neizvērtējot personas 

(ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli, ja pakalpojums piešķirts 13.9 punktā 

noteiktajā kārtībā.“ 

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns  

 



 

Paskaidrojuma raksts 
 

Ādažu novada domes 2020.gada 27.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31/2020 

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

noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 
 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

       Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, tai skaitā Ādažu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā deklarētām personām saņemt noteikta veida sociālos pakalpojumus.   

2. Īss projekta satura izklāsts.  

       Grozījumi (turpmāk Noteikumi) Ādažu novada domes 24.05.2011. saistošajos noteikumos Nr.18 

„Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” izstrādāti 

pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, un 35.panta 

trešo un ceturto daļu.  

       Noteikumu  mērķis: 

1) paplašināt to pakalpojuma saņēmēju loku, kuriem ir atzīta nepieciešamība saņemt psihologa, 

logopēda un montesori pedagoga pakalpojumus; 

2) ieviest jaunu, apmaksātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām, kurām ir atzīta 

nepieciešamība saņemt šādu sociālo pakalpojumu, jo sociālās rehabilitācijas pakalpojums veicina 

personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, sociālā statusa atgūšanu un 

iekļaušanos sabiedrībā, tai skaitā izglītības sistēmā. Šādu pakalpojumu piešķir un apmaksā Noteikumos 

noteiktajām kategorijām saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu vai korekcijas 

programmu. 

3.   Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

      Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta papildus finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, jo tiek 

paplašināts pakalpojumu saņēmēju loks un ieviests jauns sociālais pakalpojums.  

      Noteikumos minētiem pabalstiem 2021. gada budžetā jāparedz papildu finanšu līdzekļi 9400 EUR 

apmērā (t.sk. psihologa pakalpojums 2400 EUR, logopēda un montesori pedagoga pakalpojums 2000 

EUR, rehabilitācijas pakalpojumu apmaksa 5000 EUR.  

      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. 

      Mērķgrupas, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums: 

1) bērni ar runas, valodas un attīstības traucējumiem; 

2) jaunieši ar uzvedības problēmām un zemu motivāciju;  

3) jaunieši, pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu 

patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 

4) personas un ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē. 

     Noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupas, jo paredzētie pakalpojumi uzlabos 

personu veselības stāvokli, integrēšanos sabiedrībā, iemaņas un prasmes pastāvīgās dzīves uzsākšanai 

un bērnu aprūpes pienākumu pildīšanai.      

      Noteikumu regulējums pastarpināti var labvēlīgi ietekmēt uzņēmējdarbības vidi.   

5.   Informācija par administratīvajām procedūrām. 

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

     Noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un darbības pakalpojuma saņemšanai.   

6.   Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

     Noteikumu projekts izskatīts Ādažu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās 

komitejas un Finanšu komitejas sēdē.     

      Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā, tas tika publicēts pašvaldības tīmekļvietnē 

www.adazi.lv, lai sabiedrības pārstāvjiem būtu iespējas izteikt priekšlikumus vai iebildumus. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks           P.Balzāns 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
http://www.adazi.lv/

