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Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2017/1 “Grozījumi Kuldīgas 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2015/10 ”Sociālo pakalpojumu 

saņemšanas un samaksas kārtība” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

Kuldīgas novadā ir spēkā Kuldīgas novada pašvaldības saistošie 
noteikumi 2015/10 „Sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas 

kārtība”, kas apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 201.gada 30. jūlija 
sēdes lēmumu (prot. Nr.9, p.52.). 

Attīstoties sociālajam darbam ar dažādām iedzīvotāju grupām, ir 
radusies nepieciešamība precizēt nosacījumus vairāku sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanai. Precizējumi paredz gan pakalpojumu 

saņēmēju loka paplašināšanu, gan jauna pakalpojuma nosaukuma 
lietošanu, gan ierobežojumus pakalpojumu nodrošināšanai par 

pašvaldības līdzekļiem 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

 

Precizējumi paredz gan pakalpojumu saņēmēju loka paplašināšanu, gan 
ierobežojumus pakalpojumu nodrošināšanai par pašvaldības 

līdzekļiem: 

 paredzēta iespēja nodrošināt sociālos pakalpojumus personām, 
kurām nav iespēju deklarēt dzīves vietu Kuldīgas novada 

teritorijā, bet kurām nepieciešami sociālie pakalpojumi krīzes 
situācijas novēršanai vai sociālās intervences mērķu 

sasniegšanai;  

 paplašināts aprūpes mājās pakalpojuma apjoms, paredzot 

pakalpojumu noteiktā stundu skaitā nodrošināt ne tikai atsevišķi 
dzīvojošām personām, bet arī ģimenei, kas sastāv no vairākiem 
ģimenes locekļiem, kas nespēj par sevi parūpēties; 

 veiktas izmaiņas sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā 
samaksas kārtībā, kas paredz nevērtēt apgādnieku ienākumus, 

pieprasot sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā. 

 precizēts pakalpojumu nosaukumi, lai nodrošinātu Labklājības 

ministrijas ieviestu un sociālā darba jomā izmantotu 
pakalpojumu sniedzēju definīciju vienotas izpratnes 
veicināšanai; 

 paplašināts mentora pakalpojuma apjoms un pakalpojuma 
saņēmēju loks, paredzot sniegt mentora pakalpojumu 

nepilngadīgām personām, kurām nav atbalsts no ģimenes. 

 precizēts higiēnas pakalpojuma apjoms, pakalpojuma saņēmēju 

loks; 

 noteikts līdzmaksājums personām, kuras saņem patversmes 

pakalpojumu; 

 precizēta līdzmaksājuma veikšanas kārtība personām, kuras 

patversmes pakalpojumu saņem ilgstoši. 
 



3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Neskatoties uz to, ka grozījumi ir saistīti ar pašvaldības finansējuma 
nepieciešamību, sociālo pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta 
atbilstoši pašvaldības finansiālajām iespējām un sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai piešķirto mērķdotāciju. 
 

 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

Jaunas struktūras nav jāveido.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais 

dienests” sociālajiem darbiniekiem, kā arī ar sociālo pakalpojumu 
sniedzēju pārstāvjiem. 

 

 

Domes priekšsēdētāja      Inga Bērziņa 


