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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. LV90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237,  tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

APSTIPRINĀTs 

ar Viesītes novada domes  

2017.gada 19.oktobra lēmumu  

(prot.Nr.16; 4.#) 

 

Viesītes novada pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošie noteikumi Nr.12/2017 

„Par papildinājumiem un grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 

20.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes 

novada pašvaldībā”” 

Viesītes novada Viesītē 

 

Izdoti saskaņā ar  

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3.panta trešo daļu; 

Ministru kabineta 27.05.2013. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu  

izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu 

 

1. Izdarīt grozījumus Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošos 

noteikumus Nr.17 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā”: 

 

1.1.Papildināt Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošos noteikumus 

Nr.17 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā” ar 9.4.punktu un 

izteikt to šādā redakcijā: 

9.4. bērniem ar invaliditāti. 

 

1.2.Izteikt Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošo noteikumu Nr.17 

„Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā” 10.punktu  šādā redakcijā: 

 

10. Viesītes novada pašvaldība par budžeta līdzekļiem sniedz un organizē sociālos 

pakalpojumus: aprūpi mājās, sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes 

institūcijā, daļēji veco ļaužu nama pakalpojumus, sociālās aprūpes pakalpojumus īslaicīgās 

sociālās aprūpes institūcijā, asistenta pakalpojumus, sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 

bērniem ar invaliditāti (fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa, psihoterapeita, rehabilitaloga 

u.c. speciālistu pakalpojumus). 

 

1.3.  Papildināt Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošos noteikumus 

Nr.17 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā” ar 21.1 un 21.2 

punktiem un izteikt tos šādā redakcijā: 

 

211. Asistenta pakalpojums: 

   211.1. Asistenta pakalpojumus ir - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus 

mājokļa, lai persona iespēju robežās pati varētu aktīvi iesaistīties dažādās sabiedriskās 

aktivitātēs;  
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   211.2. Sociālais dienests pakalpojumu nodrošina no valsts budžeta finansētiem līdzekļiem 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību. 

 

212. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam ar invaliditāti: 

   212.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz EUR 

100 apmērā kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērnam ar invaliditāti; 

   212.2. pakalpojumu piešķir bez materiālā stāvokļa izvērtējuma; 

   212.3.lai saņemtu pakalpojumu, bērna vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniegumā norāda 

vēlamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma veidu atbilstoši bērna veselības stāvoklim un 

papildus iesniedz ārstniecības personas (ģimenes ārsta vai ārsta speciālista) atzinumu par 

bērna veselības stāvokļa uzlabošanai nepieciešamo sociālās rehabilitācijas pakalpojuma 

veidu; 

   212.4.pakalpojumu nodrošina, apmaksājot bērna vecāka izvēlētā pakalpojuma sniedzēja, kas 

ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, vai reģistrēts ārstniecības personu un 

ārstniecības atbalsta personu reģistrā, vai ārstniecības iestāžu reģistrā, izsniegtu rēķinu, 

nepārsniedzot noteikumu 212..1.punktā noteikto summu kalendārajā gadā. 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.janvāri. 

 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                                              A.Žuks 
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PASKAIDROJUMA  RAKSTS 

 
 Par Viesītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017 ''Par 

papildinājumiem un grozījumu Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada 

pašvaldībā” 
 

 

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                              A.Žuks

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

 

 

Pašreiz Viesītes novada pašvaldības teritorijā darbojas 

2013.gada 20.novembra saistošie noteikumi Nr.17 ‘’Par 

sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada 

pašvaldībā''. 

 

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

Saistošajos noteikumos tiek izdarīti papildinājumi un 

grozījums, jo tiek iekļauta mērķa grupa – bērns ar 

invaliditāti, nodrošinot šiem bērniem sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus.  

Īss Saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

Noteikumi tiek papildināti ar 9.4. punktu, 21.1 un 21.2  un 

grozīts 10.punkts.. Tiek papildināti noteikumu grozīti 

Noteikumu 18.un 18.1 punkti. 
Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Ietekme uz pašvaldības budžetu būs maznozīmīga.   

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav  

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties 

Viesītes novada pašvaldības Sociālajā dienestā pie 

sociālajiem darbiniekiem Viesītes pašvaldībā, Saukas, 

Elkšņu un Rites pagasta pārvaldēs. 

Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar  

Saistošo noteikumu projektu 

Nav, jo tiek pieņemts steidzamības kārtā. 
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