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Par sociālajiem pakalpojumiem Beverīnas novadā

Izdoti saskaņā ar 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
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

3.
4.
5.

Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Beverīnas novada pašvaldības (turpmāk
- Pašvaldība) nodrošināto sociālo pakalpojumu (turpmāk - Pakalpojumi) veidus, to
saņemšanas, pārtraukšanas un samaksas kārtību.
Pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un
sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai sekmēt personu spēju sociāli funkcionēt un
iekļauties sabiedrībā.
Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē to sniegšanu personas dzīvesvietā vai sociālo
pakalpojumu sniedzēja institūcijā.
Pakalpojumu sniegšanu vai organizēšanu veic Beverīnas novada pašvaldības Sociālais
dienests (turpmāk- Dienests).
Tiesības saņemt Pakalpojumus ir:
5.1.
personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Beverīnas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā;
5.2.
citām normatīvos aktos noteiktām personām.

II. Pakalpojumu veidi
6.

Pašvaldība sniedz vai nodrošina šādus Pakalpojumus:
6.1.
sociālais darbs;
6.2.
aprūpe mājās;
6.3. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām
institūcijā;
6.4. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām
institūcijā;
6.5.
ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem institūcijā;
6.6.
atbalsta un pašpalīdzības grupas;
6.7.
uzvedības sociālās korekcijas programmas;
6.8.
sociālais rehabilitētājs ģimenēm ar bērniem dzīvesvietā.
III. Sociālā darba pakalpojums

7.

8.

Sociālā darba pakalpojuma mērķis ir palīdzēt personām, personu grupām un sabiedrībai
kopumā veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai funkcionēšanai
labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu,
attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas.
Sociālā darba pakalpojumu sniedz Dienests.
IV. Aprūpe mājās pakalpojums

Aprūpe mājās pakalpojums nodrošina personas pamatvajadzību apmierināšanu, palīdzību
mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē personas dzīvesvietā, ietverot pakalpojumu
„Drošības poga”, Mobilā aprūpes kompleksa pakalpojumu, specializētā transporta
pakalpojumu un pēdu aprūpes pakalpojumu.
10. Pakalpojumu piešķir ņemot vērā kritērijus aprūpes līmeņa noteikšanai atbilstoši Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem un Dienesta izvērtējumu.
11. Šo pakalpojumu sniedz aprūpes mājā pakalpojuma sniedzējs ar ko Pašvaldība ir noslēgusi
līgumu.
12. Tiesības saņemt aprūpe mājās pakalpojumu ir:
12.1. pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ nespēj pastāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt personisko aprūpi;
12.2. personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanas periodā ir grūtības veikt mājas darbus
un personisko aprūpi.
9.

V. Īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pakalpojums pilngadīgām
personām institūcijā
13. Īslaicīgās sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām
nodrošina diennakts sociālo aprūpi institūcijā.
14. Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kuras pēc ārstniecības personas novērtējuma
nonākušas situācijā, kad vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir
objektīvas grūtības nodrošināt savas pamatvajadzības un veikt personīgo aprūpi un kurām
ārstēšanās stacionārā nav pamatota ar medicīniskām indikācijām.
15. Īslaicīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām
institūcijā sniedz pakalpojuma sniedzējs ar ko Pašvaldība ir noslēgusi līgumu.
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16. Ja īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām
personām institūcijā izmaksas daļēji vai pilnībā tiek segtas no Pašvaldības budžeta,
kalendārā gada ietvaros minētais pakalpojums personai tiek nodrošināts līdz 60 dienām.
Dienests atsevišķos gadījumos ir tiesīgs pagarināt saņemšanas termiņu, ja personai
nepieciešama sociālā aprūpe un to nav iespējams aizstāt ar citu sociālās aprūpes
pakalpojumu dzīvesvietā vai institūcijā.
VI. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām
personām institūcijā
17. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām personām
institūcijā nodrošina pamatvajadzības, diennakts aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
18. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām
institūcijā ir tiesīgas saņemt pensijas vecuma personas un pilngadīgas personas ar
invaliditāti.
19. Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām
institūcijā sniedz pakalpojuma sniedzējs ar ko Pašvaldība ir noslēgusi līgumu.
VII. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem
institūcijā
20. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem institūcijā
nodrošina bāreņiem, bez vecāku gādības palikušiem bērniem un bērniem ar invaliditāti
mājokli, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un ģimenes
atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu vai, ja tas nav iespējams, sagatavo bērnu
patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
21. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem
institūcijā, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Beverīnas novada
bāriņtiesa:
21.1. ja viņa ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē;
21.2. ja sasniedzot pilngadību, līdz pilngadībai uzsākto mācību pabeigšanai attiecīgā
mācību iestādē, ja viņš sekmīgi apgūst izglītības programmu.
22. Ilgstošās sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pakalpojumu bērniem institūcijā sniedz
pakalpojuma sniedzējs, ar ko Pašvaldība ir noslēgusi līgumu.
VIII. Atbalsta, sociālo prasmju pilnveidošanas un pašpalīdzības grupas pakalpojums
23.

24.

25.

Atbalsta, pašpalīdzības un sociālo prasmju pilnveidošanas grupas pakalpojums nodrošina
personām iespēju mazināt sociālo izolētību, risināt esošās problēmas, vairot izpratni par
sevi un saviem ģimenes locekļiem un procesiem sabiedrībā, iegūt zināšanas, attīstīt
sociālās prasmes, gūt motivāciju un saņemt atbalstu problēmu risināšanai, lai uzlabotu
savu funkcionēšanu un sociālo situāciju.
Atbalsta un sociālo prasmju pilnveidošanas grupu, ņemot vērā tās mērķi vada Dienests vai
grupas vadītājs, kurš ir apmācīts grupu vadīšanā, bet pašpalīdzības grupas vada problēmā
iesaistīta persona – grupas dalībnieks.
Tiesības saņemt atbalsta, pašpalīdzības un sociālo prasmju pilnveidošanas grupas
pakalpojumu ir ikvienam Beverīnas novada iedzīvotājam, kuram tas ir nepieciešams un
kurš ir izteicis vēlēšanos tajā darboties.

3

IX. Uzvedības sociālās korekcijas programma
26.

27.

Uzvedības sociālās korekcijas programma ir ilgstošā laika posmā veicams mērķtiecīgs
pasākumu kopums individuāli un/vai grupā, kura mērķis ir mazināt vai novērst
nepilngadīgo likumpārkāpēju antisociālo uzvedību, stiprināt likumisko pārstāvju spēju
labot pieļautās kļūdas un novirzes, kā arī veicināt likumpārkāpumu profilakses darbu.
Uzvedības sociālās korekcijas programmu izstrādā un realizē Dienests, piesaistot
nepieciešamos resursus, ievērojot Bērnu tiesību aizsardzības likumu.
X. Sociālā rehabilitētāja pakalpojums ģimenēm ar bērniem dzīvesvietā

Sociālā rehabilitētāja pakalpojums ģimenēm ar bērniem dzīvesvietā nodrošina atbalstu
ģimenēm, kuru iekļaušanās sabiedrībā dažādu sociālu traucējumu dēļ ir apgrūtināta.
Pakalpojuma mērķis ir veicināt klienta sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu,
rosināt klienta interesi un vēlmi patstāvīgi nodrošināt bērnu vajadzības un ģimenes sociālo
funkcionēšanu.
29. Pakalpojumu nodrošina ģimenēm, kurām veicot risku novērtējumu, atbilstoši Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem, ir konstatēti vidēja vai augsta līmeņa riski un
sociālās rehabilitācijas plānā ir iekļauts sociālā rehabilitētāja pakalpojums.
30. Sociālā rehabilitētāja pakalpojums ģimenēm ar bērniem dzīvesvietā sniedz pakalpojuma
sniedzējs, ar ko Pašvaldība ir noslēgusi līgumu.
28.

XI. Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība
31. Lai saņemtu Pakalpojumus, persona vai tās likumiskais pārstāvis Dienestā iesniedz
iesniegumu un dokumentus saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikto
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
32. Dienests izvērtē konkrētā Pakalpojuma nepieciešamību un apjomu, pieņem lēmumu par
pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu un informē personu par pieņemto lēmumu.
XII. Sociālo pakalpojumu samaksas kārtība
33. No Pašvaldības budžeta līdzekļiem pilnā apmērā tiek finansēti šo noteikumu 6.1., 6.6., 6.7.
un 6.8. apakšpunktā minētie Pakalpojumi.
34. Samaksa par 6.2., 6.3., 6.4. un 6.5. apakšpunktā minētiem sociālajiem pakalpojumiem tiek
veikta saskaņā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums” un 27.05.2003. MK
noteikumiem nr. 275 „Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības
budžeta”.
35. Pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ nespēj pastāvīgi veikt mājas darbus un/vai nodrošināt personisko aprūpi un
kurām nav likumisko apgādnieku 6.2. apakšpunktā minētā Pakalpojuma izmaksas pilnā
apmērā sedz Pašvaldība.
36. Pakalpojumu izmaksu segšanai no Pašvaldības budžeta nepieciešams deklarēt saņēmēja un
viņa likumisko apgādnieku ienākumus. Ienākumus deklarē, iesniedzot iztikas līdzekļu
deklarāciju saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par trūcīgas
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.
37. Noteikumu 6.2., 6.3., 6.4, un 6.5. apakšpunktā minēto Pakalpojumu maksa nosakāma par
kalendāro mēnesi. Ja persona Pakalpojumu saņem nepilnu mēnesi, maksa nosakāma
procentuāli dienu skaitam.
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38. Ja Pakalpojuma pieprasītājam noslēgts uztura līgums, samaksa par Pakalpojumiem tiek
segta no Pašvaldības budžeta, izvērtējot līgumā noteikto.
XIII. Gadījumi, kad Pakalpojumu pārtrauc vai izbeidz sniegt
39. Pakalpojumus pārtrauc sniegt, ja konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
39.1.personas rakstisks iesniegums izbeigt Pakalpojuma sniegšanu;
39.2.ir beidzies lēmumā noteiktais Pakalpojuma sniegšanas termiņš;
39.3.Pakalpojums tiek sniegts cita Pakalpojuma ietvaros;
39.4.persona neiesniedz Pakalpojuma saņemšanu pamatojošus dokumentus;
39.5.persona apdraud vai izsaka draudus sociālā pakalpojuma sniedzējam vai apdraud citu
personu veselību vai dzīvību;
39.6.persona maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
39.7.iestājusies personas nāve.
40. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai
bez vecāku gādības palikušiem bērniem izbeidz sniegt, ja:
40.1.Beverīnas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna atgriešanu ģimenē;
40.2.Beverīnas novada bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē vai
nodošanu aizbildnībā;
40.3.bērns sasniedzis pilngadību un uzsāk patstāvīgu dzīvi.
XIV. Noslēguma jautājums
41. Dienesta lēmumu var apstrīdēt Pašvaldības domē. Tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā
rajona tiesā.
42. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Beverīnas novada pašvaldības
mājaslapā.

Domes priekšsēdētājs

M.Zvirbulis
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