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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ķegumā

2017.gada 18.oktobrī

Nr.12/2017

APSTIPRINĀTI
ĀTI
ar Ķeguma
eguma novada domes
2017.gada 18.oktobra
lēmumuNr.383
(protokols Nr.26
26,8.§)
Precizēti ar Ķeguma
eguma novada domes 2017.gada
13.decembra
lēmumu Nr. 456 (protokols Nr.30,21.§)

eguma novada domes 2014.gada 6.augusta saistošajos
Par grozījumiem Ķeguma
noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma
„
novada pašvaldības sniegto
iegto sociālo
sociā pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtība”
Izdoti saskaņā ar Sociālo
ālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības
bas likuma 3.panta otro un trešo daļu,
da
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
„Sociālās aprūpes un sociālā
ālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība
ba un kārtība,
k
kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
pašvald
budžeta” 6.punktu

Izdarīt grozījumus
jumus Ķeguma
eguma novada domes 2014.gada 6.augusta saistošajos
noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma
„Ķ
novada pašvaldības
bas sniegto sociālo
soci
pakalpojumu
saņemšanas
emšanas un samaksas kārtība”:
kā
1. Izteikt
zteikt saistošo noteikumu II.nodaļas
II.
17.1.punktu šādā redakcijā:
redakcijā
“17.1. Aprūpi mājāss organizē
organiz un nodrošina Dienests vai deleģē
ģē šo uzdevumu likumā
likum
noteiktajā kārtībā”
ā”;
2. izteikt saistošo noteikumu II.nodaļas
II.noda 17.3 punktu šādā redakcijā:
redakcijā
“17.3. Sniegtā pakalpojuma līmeni
l meni nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada
21.aprīļaa noteikumiem Nr.288 “Sociālo
lo pakalpojumu un sociālās
soci
palīdzības
saņemšanas kārtība”;
rtība”;
3.

papildinātt saistošo noteikumu II.nodaļu
II.noda ar 17.4.6.1 – 17.4.6.4 punktiem:

“17.4.6.1 “Drošības pogas” pakalpojumu- nepārtrauktas saziņas iespējas,
informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī;
17.4.6.2 mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu-paplašinātu aprūpes mājās
pakalpojumu ar specializētu un aprīkotu transportu, piegādājot klientam
vajadzīgosresursus (silto ūdeni, dušu, veļas mazgājamo mašīnu u.c.), t.sk. pēdu
aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā- ne retāk kā reizi mēnesī;
17.4.6.3 Specializētā transporta pakalpojumu personām ar funkcionāliem
traucējumiem;
17.4.6.4 Pēdu aprūpes pakalpojumu.”
4. izteiktsaistošo noteikumu II. nodaļas 17.6. punktu šādā redakcijā:
“17.6. Maksa par aprūpes mājās pakalpojumu noteikta atbilstoši aprūpes mājās
pakalpojumu cenrādim (1.pielikums)”;
5. izteikt saistošo noteikumu II. nodaļas 17.7.3. punktu šādā redakcijā:
“17.7.3. kuriem ienākumi nepārsniedz Ķeguma novada pašvaldībā noteikto
maznodrošināto ģimeņu (personu) ienākumu līmeni.”;
6. papildināt saistošo noteikumu II.nodaļu ar 17.7.1 punktu šādā redakcijā”:
“17.7.1 Ja aprūpējamā ienākumi pirms pakalpojuma samaksas ir augstāki par
saistošo noteikumu 17.7.3.punktā noteikto līmeni, tad pakalpojuma saņēmējs
maksā pilnu pakalpojuma maksu.”

Domes priekšsēdētājs

I.Zemnieks

(personiskais paraksts)

14.12.2017.
datums

2

1.pielikums
Ķeguma novada domes
18.10.2017. saistošajiem noteikumiem
Nr.12/2017

Aprūpes mājās pakalpojumu cenrādis
Aprūpes mājās pakalpojuma
pārvaldes uzdevuma ietvaros
Drošības pogas pakalpojums
Pakalpojums ietver:

•
•

veids

deleģētā Izmaksas

24 euro par aprūpējamo mēnesī

drošības pogas saziņas iekārtas nodošana
lietošanā, pieslēgšana, atslēgšana;
nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvais
atbalsts un palīdzības organizēšana 24 stundas
diennaktī.
Minimālā maksa- 20 euro
braucienu;
Vienā virzienā 0,71 euro/km
Abos virzienos 0,57 euro/km
Gaidīšana- 5 euro/h
Nešana- 2 euro/stāvs

Specializētā transporta pakalpojums

par

15 europar klientu (par reizi) un
papildus maksa par transporta
izdevumiem pēc tarifa 0,20 euro/km;
ja vienā adresē pakalpojums
nodrošināms vismaz 7 klientiem,
maksa par transporta izdevumiem
netiek ieturēta.
Aprūpe mājās gadījumos, kad klientam nodrošināmais Vienas aprūpes stundas cena-6 euro.
aprūpes apjoms būtiski mazāks vai būtiski pārsniedz
vidējo- stundu likme
Aprūpes
mājās
pakalpojumspēdu
aprūpes
pakalpojums – profesionāla darbinieka ar speciālas pēdu
aprūpes iekārtas palīdzību veikta pēdu aprūpe, ko veic
aprūpējamā mājoklī vai mobilajā aprūpes kompleksā
personas dzīvesvietā.

Domes priekšsēdētājs

I.Zemnieks

(personiskais paraksts)

14.12.2017.
datums
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2.pielikums
Ķeguma novada domes
18.10.2017. saistošajiem noteikumiem
Nr.12/2017

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017
„Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta saistošajos
noteikumos Nr.12/2014 „Ķeguma novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtība””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
izklāsts

satura

3. Informācija
par
plānoto
projekta
ietekmi
uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija
par
plānoto
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija
par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija
par
konsultācijām
ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Ķeguma novada dome 2017.gada 18.oktobrī pieņēmusi lēmumu
slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību “Latvijas Samariešu
apvienība”, reģistrācijas numurs 400080001803, juridiskā
adrese Visbijas prospekts 18, Rīga, LV-1014, par sociālās
aprūpes pakalpojuma “Aprūpe mājās” sniegšanu Ķeguma
novada administratīvajā teritorijā. Līdz ar to nepieciešami
grozījumi Ķeguma novada domes 2014.gada 6.augusta saistošo
noteikumu Nr.12/2014 „Ķeguma novada pašvaldības sniegto
sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”, ietverot
pakalpojumā “Aprūpe mājās” papildus palīdzību.
Saistošo noteikumu teksts grozīts atbilstoši pakalpojuma
“Aprūpe mājas” saņemšanas kārtībai un apmēram, precizēts
teksts par pakalpojuma samaksu.
Pašvaldības budžeta izdevumi līdz ar saistošo noteikumu
grozījumu pieņemšanu palielināsies aptuveni par 1000
EUR/mēnesī.
Nav attiecināma

Mainās pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanas kārtība.
Tiks brīdināti Ķeguma novada Sociālā dienesta aprūpētāji par
darba tiesisko attiecību izbeigšanu.
Nav attiecināma

I.Zemnieks

(personiskais paraksts)

14.12.2017.
datums
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