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Grozījumi Dundagas novada pašvaldības 

2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 

„Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā”  

 

 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. 

 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par 

sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 4.2.
 
apakšpunktu šādā redakcijā: 

“4.2. citām normatīvos aktos noteiktajām personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā (bērni, 

pilngadīgas personas, personas bez noteiktas dzīves vietas);”. 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.6. sociālā atbalsta pakalpojums;”. 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.7. psihologa pakalpojums;”. 

4. Papildināt saistošos noteikumus ar 5.8.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“5.8. asistenta pakalpojums.”. 

5. Izteikt saistošo noteikumu 11.
 
punktu šādā redakcijā: 

" 11. No pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēti šo noteikumu 5.1.,5.6. 

un 5.7. apakšpunktā minētie sociālie pakalpojumi.” 

6. Izteikt saistošo noteikumu 16.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“16.6.pakalpojuma saņemšanas brīdī neatrasties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko 

vai citu apreibinošo vielu ietekmē.” 

7. Izteikt saistošo noteikumu 35.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“ 35.3.trešā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta 3-4 reizes nedēļā 3 stundas dienā, ne mazāk kā 

36 stundas mēnesī, bet ne vairāk kā  48 stundas mēnesī.”  

8. Izteikt saistošo noteikumu 35.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“ 35.4.ceturtā līmeņa aprūpe tiek nodrošināta 5 reizes nedēļā 5-7 stundas dienā, ne mazāk 

kā 100 stundas mēnesī, bet ne vairāk kā 140 stundas mēnesī.”  



9. Papildināt saistošos noteikumus ar IX.
1 

nodaļu šādā redakcijā: 

“ IX.
1 

Sociālā atbalsta pakalpojumi 

44.
1
.Sociālā atbalsta pakalpojumi ietver nodarbības bērna attīstības veicināšanai atbalstu 

bērna aprūpes, audzināšanas un sociālo prasmju apguvei un uzturēšanai personām, kuras 

īsteno bērna ikdienas aizgādību. 

44.
2
. Tiesības saņemt sociālā atbalsta pakalpojumus ir: 

44.
2
.1. personām, kurām, nodrošinot bērna ikdienas aizgādību, ir nepietiekamas 

sociālās iemaņas, prasmes bērnu aprūpē un audzināšanā; 

44.
2
.2. personām, kuru aizgādībā ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem 

44.
2
.3. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, iestājoties pilngadībai. Pēc personas, kas 

realizē vecāku varu un sociālā darbinieka izvērtējuma, pakalpojumu var uzsākt saņemt trīs 

mēnešus pirms pilngadības sasniegšanas 

44.
3
 Ja personai nepieciešami sociālā atbalsta pakalpojumi, tā vēršas sociālajā dienestā, 

kurš lemj par pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz izvērtējumu par pakalpojuma 

nepieciešamību.”  

10. Papildināt saistošos noteikumus ar IX.
2
 nodaļu šādā redakcijā: 

“ IX.
2 

Psihologa pakalpojums 

44.
4
.Psihologa pakalpojums nodrošina individuālas psihologa konsultācijas personām, 

kuras nonākušas krīzes situācijās. 

44.
5
. Psihologa pakalpojums nodrošina personības izpētes veikšanu. 

44.
6
. Psihologa pakalpojums nodrošina grupu nodarbības dažādām mērķgrupām, pēc 

sociālā darba speciālistu izvērtējuma. 

44.
7
.Psihologa pakalpojumu nodrošina sociālais dienests, saskaņā ar tā sociālā darba 

speciālistu izsniegtu nosūtījumu (vai atzinumu) psihologa pakalpojuma saņemšanai.”  

11. Papildināt saistošos noteikumus ar IX.
3
 nodaļu šādā redakcijā: 

“ IX.
3
 Asistenta pakalpojums  

44.
8
. Pakalpojums tiek sniegts, lai veicinātu personu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem 

sociālos kontaktus ārpus mājas, lai persona ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem 

iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās aktivitātēs.  

44.
9.

Pakalpojums ietver asistenta pakalpojumus līdz 40 stundām nedēļā, lai palīdzētu 

personām: 

  44.
9 

.1. nokļūšanai uz darbavietu, izglītības iestādi vai dienas aprūpes centru;  

44.
9
.2. apmeklēt ārstniecības, valsts vai pašvaldības iestādes;  

44.
9
.3.iesaistīties dažādos brīvā laika pavadīšanas, sporta spēļu un citos pasākumos. 

 44.
10

. Pakalpojumu piešķir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”  

 

12. Izteikt saistošo noteikumu 45.13. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“45.13.klients pakalpojuma saņemšanas brīdī ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko 

vai citu apreibinošo vielu ietekmē.” 

 

 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs A.Felts 
 

 

 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2017.gada 22. septembra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.18 

„Par sociālajiem pakalpojumiem Dundagas novadā” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

1) Tiek papildināts 4.2.punkts, kas nosaka, ka pakalpojumus krīzes situācijās ir tiesības 

saņemt arī pilngadīgām personām. 

2) Saistošajos noteikumos tiek papildināts pašvaldības sniegto un organizēto sociālo 

pakalpojumu veidi, precizēti piešķiršanas nosacījumi – iekļauti sociālā atbalsta pakalpojumi, 

psihologa pakalpojumi, asistenta pakalpojumi.  

3)Saistošo noteikumu 11.punktā tiek precizēti tie pakalpojumu veidi, kuri pilnā apmērā tiek 

finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

4)Saistošo noteikumu 3.5. apakšpunktā tiek  noteiktas trešā līmeņa aprūpei nodrošināmās 

stundas, bet 3.6. apakšpunktā tiek noteiktas ceturtā līmeņa aprūpei nodrošināmās stundas, lai 

tās tiktu saskaņotas ar Dundagas novada domes 27.04.2014. saistošajos noteikumos nr.4 „Par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un 

sociālajiem pabalstiem” atbilstoši aprūpes līmenim noteiktajām stundām.  

5) Saistošo noteikumu 16.6.
 
punktā tiek precizēti pakalpojuma saņēmēja pienākumi.  

6)Saistošajos noteikumos iekļautas trīs jaunas nodaļas – IX.
1
Sociālā atbalsta pakalpojums, 

IX.
2 

Psihologa pakalpojums, IX.
3
Asistenta pakalpojums, kurās noteikts pakalpojuma veids, 

saņemšanas kārtība. 

7) Saistošo noteikumu 45.13. punktā tiek precizēti nosacījumi gadījumos par pakalpojuma 

sniegšanas pārtraukšanu vai atteikumu. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā un trešā daļa. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 Saistošajos noteikumos minētie pakalpojumi tiks nodrošināti pieejamo budžeta resursu 

ietvaros. 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nemainās. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

Nemainās. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs A.Felts 

 


