SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
2020. gada septembrī

Nr._/2020
Mazsalacas novada pašvaldības domes _________.
lēmums Nr._____

Grozījumi Mazsalacas novada pašvaldības 2012. gada 19.decembra saistošajos
noteikumos Nr. 21 " Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību
Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu
“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”6.punktu

1. Izdarīt Mazsalacas novada domes 2012. gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.21
“Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā (turpmāk noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumu 5.3.punktu ar 5.3.3 apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.3.3. ģimenes asistenta pakalpojums”.
1.2. Papildināt noteikumus ar IX 1 nodaļu šādā redakcijā:
“IX 1 Ģimenes asistenta pakalpojums
44.1 Sociālais pakalpojums tiek nodrošināts personai vai ģimenei, kuras vai kuru
spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu
dēļ ir apgrūtinātas. Pakalpojuma ietvaros tiek veicināta sociālo prasmju apguve, pilnveide
un apgūto prasmju nostiprināšana, nodrošinot klientam individuālu konsultatīvu, praktisku,
izglītojošu, asistējošu un emocionālu atbalstu dzīvesvietā un sociālajā vidē.
44.2 Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir, ja sociālais darbinieks sniedzis
atzinumu par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību ģimenei vai personai, ņemot
vērā sociālās situācijas un sociālās funkcionēšanas spēju novērtējuma rezultātus.
44.3 Ģimenes asistenta pakalpojumu personai vai ģimenei piešķir uz periodu līdz 6
mēnešiem, nepārsniedzot 30 stundas mēnesī.
44.4 Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas, Sociālais dienests slēdz
līgumu ar ģimenes asistenta pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju.
44.5 Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu ģimenes vajadzību invertējumu un
atzinumu, pakalpojumu var piešķirt atkārtoti.”
Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

Saistošo noteikumu Nr. ____/2020 "Grozījumi Mazsalacas novada pašvaldības 2012.
gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 "Par sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtību Mazsalacas novadā”” paskaidrojuma raksts
Informācija

Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss saistošo
noteikumu
projekta satura
izklāsts

Ģimenes asistenta pakalpojums ir mūsdienīgs, inovatīvs pakalpojums,
kura mērķis – ir uzlabot dzīves kvalitāte un attīstīt klienta, spējas
patstāvīgi sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā, attīstīt spējas
palīdzēt pašam sev. Attīstības programmā ģimenes asistenta
pakalpojuma izveide ir iekļauta 2020.gada veicamajos darbos.
Noteikumi ir nepieciešami, lai radītu jaunu pakalpojuma veidu, ar
mērķi uzlabot sociālo funkcionēšanu augsta riska ģimenēs un sniegtu
atbalstu pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras
dzīvo vai dzīvos sabiedrībā. Pakalpojums piešķirams balstoties uz
sociālā darbinieka atzinumu, kurš veic sociālo darbu ar ģimenei vai
personu.

3. Informācija par Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu - paredzams, ka
plānoto projekta 2020. gada 3 mēnešos būs nepieciešami 1500 euro, kuri ir jau ieplānoti
ietekmi uz
2020.gada pašvaldības budžetā.
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par Nav ietekmes.
plānoto projekta
ietekmi uz sociāli
ekonomisko
stāvokli
(uzņēmējdarbības
vidi) pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par Saistošie noteikumi nemaina administratīvās procedūras pēc būtības.
administratīvajām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Mazsalacas novada Sociālais
procedūrām
dienests.
6. Informācija par Nav notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

