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PRECIZĒTI
ar Varakļānu novada domes
27.01.2022. lēmumu Nr. 2.23

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Nr. 1

Grozījumi 25.01.2018. saistošajos noteikumos Nr.2
“Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība”
Saskaņā ar Varakļānu novada domes 27.01.2022. sēdes lēmumu izdarīt Saistošajos
noteikumos Nr. 1, kas apstiprināti 10.01.2022. ar lēmumu Nr. 1.4., “Grozījumi 2018.gada
25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas kārtība,” šādus grozījumus:
1. Izteikt norādi uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti šādā
redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275 Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek
segtas no pašvaldības budžeta 6.pantu”
2. Izteikt 19.2. un 19.3 apakšpunktus šādā redakcijā:
“19.2. II līmenis: aprūpe līdz 6 stundām nedēļā – pārtikas produktu, medikamentu un
saimniecības preču piegāde, grīdas mitrā uzkopšana, gultas veļas nomaiņa un veļas
mazgāšana klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai nodošana mazgātavā, komunālo un citu
maksājumu kārtošana, ārsta izsaukšana, preses pasūtīšana, informācijas sniegšana par
sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un nosacījumiem, sadzīves
atkritumu iznešana no klienta dzīvesvieta, malkas sanešana, ūdens ienešana, iznešana, logu
mazgāšana 1 reizi gadā, aprūpējamā pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu, palīdzība
vannošanā un citi atbilstoši pakalpojumi;
19.3. III līmenis: aprūpe līdz 8 stundām nedēļā – pārtikas produktu, medikamentu un
saimniecības preču piegāde, grīdas mitrā uzkopšana, gultas veļas nomaiņa un veļas
mazgāšana klienta veļas mazgājamajā mašīnā vai nodošana mazgātavā, komunālo un citu
maksājumu kārtošana, ārsta izsaukšana, logu siltināšana, preses pasūtīšana, informācijas
sniegšana par sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību un
nosacījumiem, sadzīves atkritumu iznešana no klienta dzīvesvieta, malkas sanešana, ūdens
ienešana, iznešana, logu mazgāšana 1 reizi gadā, aprūpējamā pavadīšana pie ārstiem, uz
slimnīcu, palīdzība vannošanā un citi atbilstoši pakalpojumi;”
3. Izteikt 25.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“25.2.2. Pašvaldība maksā starpību starp Aprūpes pakalpojuma cenu un Personas veikto
samaksu par pakalpojumu, ne vairāk kā 180 euro mēnesī, ja saistošo noteikumu 25.2.1.
apakšpunktā noteiktā Personas samaksa nesedz pilnu Aprūpes pakalpojuma cenu;”

4. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:
“28. Ja Personai ar invaliditāti ir piešķirts pabalsts, kuram nepieciešama kopšana, tad
Pašvaldība noteikumu 25.2.2. apakšpunktā noteikto maksas starpību sedz līdz 30 euro
mēnesī.”
5. Izteikt 35.punktu šādā redakcijā:
“35. Saistošie noteikumi un to grozījumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta
noteiktajā kārtībā.”
Saistošie noteikumi stājas likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
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