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I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Šie saistošie noteikumi nosaka Pļaviņu novadā nodrošināto sociālo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un samaksas
kārtību, kā arī lēmumu par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2. Sociālo pakalpojumu sniegšanas mērķis ir uzlabot personas, ģimenes, personu grupas un sabiedrības dzīves kvalitāti, uzlabot personu spējas sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.
3. Sociālo pakalpojumu uzdevums ir nodrošināt personai tiesības
dzīvot pēc iespējas neatkarīgi sev ierastajā vidē, sniegt sociālo atbalstu atbilstoši personas funkcionālo spēju līmenim un veicināt
personas atbildību par savu dzīvi.
4. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir personām, kuras ir
deklarējušas savu dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā. Ja
persona nav deklarējusi dzīvesvietu novada administratīvajā teritorijā, bet tajā dzīvo, nepieciešamo informāciju un konsultācijas par
pakalpojumu sniegšanu tā var saņemt novada sociālajā dienestā vai
pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs.
5. Ja pašvaldības administratīvajā teritorijā nav attiecīgo institūciju
pieprasīto pakalpojumu sniegšanai, tad pašvaldība slēdz līgumus ar
pakalpojumu sniedzējiem citu pašvaldību administratīvajās teritorijās.
II. SOCIĀLO PAKALPOJUMU VEIDI UN SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6. Pļaviņu novada sociālais dienests sniedz vai organizē šādu pakalpojumu sniegšanu:
6.1. sociālās aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā – aprūpe
mājās;
6.2. īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
6.3. ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām;
6.4. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kuri cietuši no
prettiesiskām darbībām;
6.5. dienas centra pakalpojumi:
6.5.1. atbalsta un izglītojošās grupas,
6.5.2. dušas un veļas mazgāšanas pakalpojums.
7. Sociālos pakalpojumus persona vai viņas likumīgais pārstāvis
pieprasa sociālajā dienestā.
8. Lai saņemtu šo noteikumu 6.1. – 6.5. punktos minētos sociālos
pakalpojumus, persona vai tās likumīgais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz dokumentus saskaņā ar spēkā esošo Ministru kabineta
noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību:
8.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
8.2. iztikas līdzekļu deklarāciju;
8.3. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā jānorāda medicīnisko kontrindikāciju neesamība;
8.4. invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju (ja pakalpojumu pieprasa persona ar invaliditāti);
8.5. citus dokumentus atbilstoši sociālā pakalpojuma veidam.
9. Pēc personas iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas sociālais dienests veic šādas darbības:
9.1. reģistrē personas iesniegumu;
9.2. apmeklē personu mājās un veic sadzīves apstākļu novērtējumu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
9.3. izvērtē personas vai tās ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas
un nepieciešamību noslēgt vienošanos par to;
9.4. novērtē personas vajadzības saskaņā ar Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību, aizpildot personas
vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;
9.5. sastāda individuālo sociālās rehabilitācijas plānu, ja tas nepieciešams;
9.6. lemj par personai piemērotāko sociālo pakalpojumu veidu, apjomu, ilgumu un personas vai tās likumīgo apgādnieku maksātspēju
(aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju);
9.7. 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma
piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu, krīzes
situācijā sociālais dienests var pieņemt lēmumu par pakalpojuma
piešķiršanu nekavējoties;
9.8. par pieņemto lēmumu informē sociālo pakalpojumu pieprasītāju.
10. Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sociālā pakalpojuma sniegšanu, ja ģimenes ārsta izziņā norādīta kontrindikāciju esamība.

PIELIKUMS
11. Sociālais dienests var pieņemt lēmumu izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu, ja konstatē vismaz vienu no šādiem apstākļiem:
11.1. ja konstatē kādu no kontrindikācijām;
11.2. persona sociālo pakalpojumu saņemšanas brīdī atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;
11.3. persona vai tās likumīgais apgādnieks līgumā noteiktajā
apmērā un termiņā neveic samaksu par saņemtajiem sociālajiem
pakalpojumiem;
12. Sociālais dienests pieņem lēmumu izbeigt sociālā pakalpojuma
sniegšanu, ja konstatē vismaz vienu no šādiem apstākļiem:
12.1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
12.2. iestājies līgumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas
beigu termiņš, un persona nav izteikusi vēlmi līgumu pagarināt;
12.3. personai pēc sociālās rehabilitācijas vairs nav nepieciešams
sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums institūcijā un to var
aizstāt ar pakalpojumu dzīvesvietā;
12.4. sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
12.5. persona ir atguvusi sociālās funkcionēšanas un pašaprūpes
spējas un sociālais pakalpojums vairs nav nepieciešams;
12.6. personai, kurai tika sniegts sociālais pakalpojums dzīvesvietā,
turpmāk ir nepieciešams nodrošināt pakalpojumu institūcijā;
12.7. persona apdraud vai izsaka draudus pakalpojumu sniedzēja
darbiniekiem;
12.8. persona ļaunprātīgi pārkāpj vai nepilda līgumā par sociālā
pakalpojuma sniegšanu noteiktās saistības;
12.9. persona maina deklarēto dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju.
III. SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS DZĪVESVIETĀ – APRŪPE
MĀJĀS
13. Personu aprūpe mājās ir pakalpojumi mājās, nodrošinot pamatvajadzību apmierināšanu personām, kuras vecuma vai funkcionālo
traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.
14. Tiesības saņemt aprūpes mājās pakalpojumu ir:
14.1. personai, kura dzīvo viena, vai arī šīs personas ģimenes locekļi
vai kopā dzīvojošās personas vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi. Par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt
aprūpi uzskatāmi:
14.1.1. apgādnieka slimības laiks;
14.1.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
14.1.3. apgādnieka atkarība no alkohola vai citām apreibinošām
vielām;
14.1.4. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko
apliecina ģimenes ārsta vai VDEĀK izziņa;
14.1.5. apgādnieka nodarbinātība;
14.1.6. apgādnieka dzīvesvietas attālums.
15. Lai persona saņemtu viņas individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, tiek izdalīti četri aprūpes mājās
pakalpojumu līmeņi:
15.1. pirmā līmeņa aprūpe:
15.1.1. pārrunas par nepieciešamo aprūpi, sabiedrībā notiekošajiem procesiem un informācijas par pieejamajiem pakalpojumiem
sniegšana;
15.1.2. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;
15.1.3. dzīvojamo telpu uzkopšana reizi nedēļā, logu mazgāšana
divas reizes gadā;
15.1.4. veļas nodošana un saņemšana veļas mazgātavā;
15.1.5. komunālo u.c. maksājumu veikšana pēc vajadzības;
15.1.6. pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības, ne biežāk kā divas
reizes mēnesī;
15.1.7. palīdzība dokumentu kārtošanā, apmeklējumi slimnīcā;
15.2. otrā līmeņa aprūpe ietver pirmā līmeņa aprūpes pakalpojumus
un pēc vajadzības: 15.2.1. pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu, saskaņojot ar sociālo dienestu;
15.2.2. palīdzība ēdiena gatavošanā;
15.3. trešā līmeņa aprūpe ietver otrā līmeņa aprūpes pakalpojumus
un pēc vajadzības: 15.3.1. aprūpējamā personīgās higiēnas ievērošana (roku un kāju nagu apkopšana, skūšanās);
15.3.2. palīdzība pie vannošanās vai mazgāšanās dušā;
15.3.3. medikamentu sadalīšana dienas devās;
15.3.4. trauku mazgāšana, virtuves uzkopšana;
15.4. ceturtā līmeņa aprūpe ietver trešā līmeņa aprūpes pakalpojumus un pēc vajadzības:
15.4.1. ēdiena pagatavošana un klienta barošana;
15.4.2. palīdzība izkļūšanā/iekļūšanā gultā;
15.4.3. palīdzība tualetes apmeklēšanā (t.sk. pamperu maiņa);
15.4.4. palīdzība apģērbties, noģērbties.
16. Šo noteikumu 15.punktā minētā aprūpe tiek nodrošināta tikai
darba dienās darba laikā:
16.1. pirmā līmeņa aprūpe – 4 stundas nedēļā (2 stundas 2 reizes
nedēļā, bet ne vairāk kā 16 stundas mēnesī);
16.2. otrā līmeņa aprūpe – 6 stundas nedēļā (2 stundas 3 reizes
nedēļā, bet ne vairāk kā 24 stundas mēnesī);
16.3. trešā līmeņa aprūpe – 9 stundas nedēļā (3 stundas 3 reizes
nedēļā, bet ne vairāk kā 36 stundas mēnesī);
16.4. ceturtā līmeņa aprūpe – 10 stundas nedēļā (2 stundas katru
darba dienu, bet ne vairāk kā 40 stundas mēnesī).

17. Aprūpes mājās pakalpojumu piešķir uz noteiktu laiku, un aprūpējamās personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai sociālais
darbinieks pārskata ne retāk kā reizi gadā.
18. Dienests pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma nepiešķiršanu, ja:
18.1. persona atbilst šo noteikumu 10.punkta nosacījumiem;
18.2. personai nepieciešama diennakts aprūpe un pastāvīga uzraudzība;
18.3. personai ir smagi garīga rakstura traucējumi;
18.4. persona dzīvo kopā ar aprūpēt spējīgiem apgādniekiem;
18.5. ja persona saņem VSAA pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
19. Dienests pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojumu
sniegšanas pārtraukšanu, ja: 19.1. aprūpējamā persona ir rakstiski
pieprasījusi pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
19.2. aprūpējamā persona tiek ievietota ilgstošas sociālās aprūpes
institūcijā;
19.3. aprūpējamā persona vai viņas likumīgie apgādnieki neveic
samaksu par saņemto pakalpojumu noteiktajā apmērā un termiņā
saskaņā ar noslēgto vienošanos;
20. Aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti par samaksu, kuru ar
lēmumu ir noteikusi Pļaviņu novada dome, samaksa noteikta 2, – Ls
stundā:
20.1. par pirmā līmeņa aprūpes pakalpojumu – ne vairāk kā 32,– Ls
mēnesī;
20.2. par otrā līmeņa aprūpes pakalpojumu – ne vairāk kā 48, – Ls
mēnesī;
20.3. par trešā līmeņa aprūpes pakalpojumu – ne vairāk kā 72, – Ls
mēnesī;
20.4. par ceturtā līmeņa aprūpes pakalpojumu –ne vairāk kā 80,–Ls
mēnesī.
21. Pašvaldības apmaksātu aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesības
saņemt:
21.1. personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām un kurām nav apgādnieku
vai kuru apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti par
trūcīgiem;
21.2. personām, kurām pēc aprūpes mājās pakalpojuma samaksas
personas rīcībā esošie līdzekļi ir mazāki par 75% no Latvijas Republikā noteiktās minimālās darba algas apmēra un kuru likumīgie
apgādnieki saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir atzīti par
trūcīgām personām un vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības
vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt minētajām personām
nepieciešamo aprūpi;
21.3. I grupas invalīdiem, kuri dzīvo vieni. Šajā gadījumā persona
var nebūt atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu;
21.4. ja personas ienākumi pirms aprūpes samaksas pārsniedz šo
noteikumu 21.5.punktā noteikto līmeni, bet persona nevar samaksāt
pilnu aprūpes pakalpojuma maksu, persona maksā daļu no aprūpes
maksas – starpību starp tās ienākumu līmeni un 75% no Latvijas
Republikā noteiktās minimālās algas apmēra līmeni. Atlikusī aprūpes pakalpojuma samaksas daļa līdz pilnai aprūpes samaksai tiek
apmaksāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
IV. ĪSLAICĪGA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ PILNGADĪGĀM PERSONĀM
22. Īslaicīgas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums institūcijā nodrošina diennakts aprūpi šādām personām:
22.1. pensijas vecuma personām, kurām nepieciešamais aprūpes
pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās noteikto pakalpojumu
apjomu;
22.2. personām ar invaliditāti, kurām nepieciešama pastāvīga uzraudzība un sociālā aprūpe.
23. Īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojums kalendārā gada laikā
tiek nodrošināts ne vairāk kā 60 dienas.
24. Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir:
24.1. personām, kurām ir nepieciešama uzraudzība un sociālā aprūpe saskaņā ar sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālā
pakalpojuma novērtējumu un kuras dzīvo viena vai arī šo personu
ģimenes locekļi vai citas kopā dzīvojošas personas vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar
nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi;
24.2. personām, kurām ir nepieciešama uzraudzība un sociālā
aprūpe saskaņā ar sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc
sociālā pakalpojuma novērtējumu un kuras pilnu samaksu par sociālās aprūpes pakalpojumu sedz pati vai personas apgādnieki, vai
arī citas fiziskas vai juridiskas personas, kuras, noslēdzot līgumu ar
pakalpojuma sniedzēju, apņemas segt visus uzturēšanās izdevumus
pilnā apjomā.
25. Īslaicīgu sociālo aprūpi nav tiesību saņemt:
25.1. personai ar psihiskām slimībām vai akūtiem psihiskiem stāvokļiem, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā ārstniecības iestādē;
25.2. personai, kura atbilst šo noteikumu 10.punkta nosacījumiem.
26. Lai saņemtu īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, personai papildus šo noteikumu 8.1. –
8.6. apakšpunktos minētajiem dokumentiem jāiesniedz ģimenes ārsta izsniegts izraksts no medicīniskās ambulatorās kartes vai izraksts
no ārstniecības iestādes, kurā norādīta īslaicīgas sociālās aprūpes
pakalpojuma nepieciešamība.
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V. ILGSTOŠA SOCIĀLĀ APRŪPE UN SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA INSTITŪCIJĀ PILNGADĪGĀM PERSONĀM
27. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju pensijas vecuma personām un pieaugušām personām ar
invaliditāti.
28. Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ir pensijas vecuma personām un
pieaugušām personām ar invaliditāti:
28.1. kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt;
28.2. kurām nepieciešamais sociālās aprūpes pakalpojumu apjoms
pārsniedz sociālā aprūpes mājās pakalpojuma noteikto apjomu;
28.3. kuras dzīvo vienas vai šo personu ģimenes locekļi vai citas
kopā dzīvojošās personas vecuma, veselības stāvokļa, nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi.
VI. SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMS BĒRNIEM, KURI CIETUŠI NO PRETTIESISKĀM DARBĪBĀM
29. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kuri cietuši no
prettiesiskām darbībām, dzīvesvietā vai iestādē sniedz konsultāciju
veidā (ne vairāk par desmit 45minūšu konsultācijām) vai sociālās
rehabilitācijas kursa veidā sociālās rehabilitācijas institūcijā.
30. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu organizē, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:
30.1. bērna vecāka, aizbildņa, iestādes vadītāja, audžuģimenes vai
bāriņtiesas iesniegumu;
30.2. psihologa vai sociālā darbinieka atzinumu;
30.3. izrakstu no bērna medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu
vai medicīnisko rehabilitāciju.
VII. DIENAS CENTRA PAKALPOJUMI
31. Atbalsta un/vai izglītojošās grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot
izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu un informāciju
to risināšanai, lai uzlabotu savu sociālo situāciju un funkcionēšanu.
32. Atbalsta un/vai izglītojošās grupas atbilstoši izvirzītajiem grupas
mērķiem vada grupas vadītājs, kurš ir apmācīts grupu vadīšanā.
33. Tiesības saņemt atbalsta un/vai izglītojošas grupas pakalpojumu ir ikvienai personai, kura izteikusi vēlēšanos tajā darboties vai arī
to dalībai grupā norīkojis sociālais darbinieks.
34. Pļaviņu dienas centrs sniedz dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus par samaksu, kuru ar lēmumu ir noteikusi Pļaviņu novada
dome.
35. Dienas centrs nodrošina bezmaksas dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu personām, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā
ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām un:
35.1. kuras vecuma, veselības stāvokļa vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt savu personisko aprūpi;
35.2. kurām dzīvesvietā nav veļas mazgāšanas un mazgāšanās
iespēju.
36. Lai pieņemtu lēmumu par bezmaksas dušas un veļas mazgāšanas pakalpojuma piešķiršanu, personai sociālajā dienestā ir jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija un jāiesniedz iesniegums, kā arī
jāsniedz ziņas par saviem sadzīves apstākļiem.
37. Bezmaksas dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu var saņemt vienu reizi divās nedēļās.
VIII. SOCIĀLO PAKLPOJUMU SAŅĒMĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
38. Sociālo pakalpojumu saņēmējam ir tiesības:
38.1. bez maksas saņemt informāciju par iespējām saņemt sociālos
pakalpojumus un to saņemšanas un samaksas kārtību;
38.2. izvēlēties sociālā apkalpojuma sniedzēju, ja attiecīgo sociālo
pakalpojumu sniedz vairāki sociālo pakalpojumu sniedzēji;
38.3. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstrīdēt lēmumu par
sociālā pakalpojuma nepieciešamību;
38.4. iesniegt priekšlikumus un sūdzības par sociālā pakalpojuma
kvalitāti.
39. Sociālo pakalpojumu saņēmēja pienākumi:
39.1. iesaistīties savas problēmas risināšanā, vienojoties par veicamajiem līdzdarbības pasākumiem;
39.2. sniegt patiesas ziņas par sevi un savu sociālo situāciju;
39.3. noslēgt līgumu par sociālā pakalpojuma saņemšanu;
39.4. veikt samaksu par saņemto sociālo pakalpojumu normatīvajos
aktos un līgumā noteiktajā kārtībā;
39.5. ievērot sociālā pakalpojuma sniedzēja noteikto pakalpojuma
saņemšanas kārtību.
IX. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
40. Ja persona nav apmierināta ar sociālā dienesta pieņemto lēmumu, to var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Pļaviņu novada
domes priekšsēdētājam.
41. Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja lēmumu normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Pļaviņu Novada Ziņas
Pļaviņu novada domē
PĻAVIŅU NOVADA DOMES
2012. GADA 22. NOVEMBRA

„Par maksas pakalpojumiem, ko sniedz

pēcpusdienas organizēšanai.

Ozolu iela13A, Pļaviņas, Pļaviņu novads.

• Mainīt zemes lietošanas mērķi īpašumam

Pļaviņu novada domē, tās struktūrvienībās un

• Izslēgt vienu Pļaviņu novada iedzīvotāju no

• Mainīt adresi ēkām, būvēm no "Smiltiņas"

„Čokuri” Rīteros, Klintaines pagastā,

SĒDES LĒMUMI

iestādēs”, papildinot to ar jaunu pakalpojumu –

pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu

Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā, uz adresi

Pļaviņu novadā, no zeme, uz kuras galvenā

dušas pakalpojums Klintaines trenažieru zālē.

risināšanā vispārējās kārtības grupas reģistra.

"Jasmīni" Klintaines pagastā, Pļaviņu novadā.

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz

• Atcelt Pļaviņu novada domes 2012.gada

Pakalpojuma izmaksas LVL 1.00.

• Atļaut vienai personai pārslēgt dzīvokļa īres

• Mainīt zemesgabalam nosaukumu no "Uz

dīķsaimniecība.

25.oktobra lēmumu nr.1, protokols nr.20.

• Precizēt 2012.gada 27.septembra Saistošos

līgumu.

katlu māju" Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā,

• Noteikt atsavināšanā nodotā apbūvētā

• Sastādot Pļaviņu novada domes 2013.gada

noteikumus Nr.17 „Par Pļaviņu novada

• Anulēt ziņas par vienas personas deklarēto

uz "Zvaigžņu iela" Vietalvas pagastā, Pļaviņu

zemes gabala Līkā ielā 12, Pļaviņās, Pļaviņu

budžetu, izskatīt iespēju paredzēt līdzekļus

pašvaldības nodevām”.

dzīvesvietu Pļaviņu novadā, Klintaines pagastā.

novadā.

novadā, nosacīto vērtību LVL 643.00.

Vietalvas pagasta dramatiskā kolektīva vadītāja

• Grozīt Pļaviņu novada domes 2010.gada

• Piemērot nodokļu atbalsta pasākumu

• Mainīt zemesgabalam nosaukumu no "Centrs

• Noteikt atsavināšanā nodotā apbūvētā

pakalpojumu apmaksai un iekļaut kolektīvu

23.septembra lēmumu Nr.3, protokols Nr.18, un

četrām fiziskām personām un vienai juridiskai

Oliņi" Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, uz

zemes gabala „Mārēni” Maiļupsalā, Aiviekstes

Pļaviņu novada kultūras centra pašdarbības

izteikt lemjošās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

personai Pļaviņu novadā.

"Dārzu iela" Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā.

pagastā, Pļaviņu novadā, sastāvošu no zemes

pulciņu sarakstā.

„Apstiprināt nomātās Ēdnīcas ēkas telpu, kas

• Piedzīt no vienas fiziskas personas

• Izslēgt zemi "Spalvēni 1" Vietalvas pagastā,

gabala ar kopējo platību 2,55 ha, vērtību LVL

• Sastādot Pļaviņu novada domes 2013.gada

atrodas īpašumā „Kļavas”, Kriškalni, Aiviekstes

nekustamā īpašuma nodokļa parādu.

Pļaviņu novadā, 5,1 ha platībā no rezerves

1835,05.

budžetu, izskatīt iespēju paredzēt līdzekļus

pagasts, Pļaviņu novads, apakšnomas maksu

• Sadalīt Pļaviņu novada domei piekrītošo

zemes fonda. Atzīt zemes gabalu par Pļaviņu

• Pārdot dzīvokļa īpašumu Nr.1 Lielā ielā

basketbola kluba „Jēkabpils” atbalstam un

atpūtas pasākumu rīkošanai LVL 25,00

zemes gabalu "Maiļupsala" Aiviekstes pagastā,

novada domei piekrītošo zemi.

45, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, par brīvu

slēgt sadarbības līgumu ar basketbola klubu

diennaktī ar PVN”.

Pļaviņu novadā, divos zemes gabalos.

• Mainīt zemes gabalam „Kaijas 1” Aiviekstes

cenu. Apstiprināt pārdošanas brīvo cenu LVL

„Jēkabpils”.

• Sastādot Pļaviņu novada domes 2013.gada

Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosau-

pagastā, Pļaviņu novadā, zemes lietošanas

1111,24.

• Piešķirt līdzekļus LVL 1573,00 apmērā

budžetu, izskatīt iespēju paredzēt līdzekļus

kumu "Lauku ceļš".

mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā

• Sastādot Pļaviņu novada domes 2013.

2 (divu) autobusa pieturu iegādei Odzienas

folkloras kopas vadītāja pakalpojumu apmaksai

• Sadalīt Pļaviņu novada domei piekrītošo

darbība ir lauksaimniecība, uz derīgo izrakteņu

gada budžetu, izskatīt iespēju paredzēt

ielā, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, pret īpašumu

un iekļaut kolektīvu Pļaviņu novada kultūras

zemes gabalu „Vesetas Pļavas – Stadions”

ieguves teritorija.

līdzfinansējumu dzejnieku O.Vācieša un

Odzienas ielā 1, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, un

centra pašdarbības pulciņu sarakstā.

Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, četros

• Mainīt ēkai „Kriškalni” galveno lietošanas

L.Azarovas piemiņas vietas izveidei Carnikavā.

Rīgas ielā 19, Pļaviņās, Pļaviņu novadā.

• Sastādot Pļaviņu novada domes 2013.

zemes gabalos. Sadalītajiem zemes gaba-

veidu no lauku saimniecības nedzīvojamās

• Atlikt jautājuma par lietošanas mērķu maiņu

• Atļaut Latvijas kalnu divriteņu federācijai

gada budžetu, izskatīt iespēju slēgt sadarbības

liem piešķirt nosaukumus "Gaismas iela",

ēkas uz rūpnieciskās ražošanas ēkas.

izskatīšanu līdz laikam, kamēr tiks izvērtēti

rīkot „Mammadaba Slēpošanas sacensības”

līgumu un paredzēt līdzekļus biedrības „Sporta

"Bruņinieku iela", „Vesetas Pļavas – Stadions”,

• Mainīt īpašumam „Kļavas” Kriškalnos,

visi Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā

Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā, 2013.gada

klubs Juko” attīstībai.

„Vairogi” Vietalvas pagastā, Pļaviņu novadā.

Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, zemes

ietilpstošo ciemu zemju lietošanas mērķi.

23.februārī un SEB Latvijas kalnu divriteņu

• Sastādot Pļaviņu novada domes 2013.gada

• Atļaut sadalīt īpašumu "Lejas Peļņi"

lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā

• Sniegt atbildi P. Petrovam par patvaļīgās

maratona 5.posmu Vietalvas pagastā, Pļaviņu

budžetu, paredzēt līdzekļus LVL 120.00 apmērā

Klintaines pagastā divos atsevišķos īpašumos.

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz

būvniecības sekām un skaidrojumu par

novadā, 2013.gada 4.augustā.

Pļaviņu nedzirdīgo vienas dienas braucienam

Atdalītajam īpašumam, sastāvošam no

komercdarbības objektu apbūve.

būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem

• Sastādot Pļaviņu novada domes 2013.gada

pieredzes apmaiņā.

trīs zemes gabaliem, piešķirt nosaukumu

• Mainīt zemes lietošanas mērķus īpašumā

aktiem.

budžetu, izskatīt iespēju paredzēt finansējumu

• Sastādot Pļaviņu novada domes 2013.gada

"Mārtiņdēli".

„Sarmas” Rīteros, Klintaines pagastā, Pļaviņu

• Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2012.gada

Latvijas kalnu divriteņu federācijai „Mam-

budžetu, izskatīt iespēju piešķirt līdzekļus

• Iznomāt 0,04ha un 0,05ha lauksaimniecībā

novadā, ietilpstošiem zemes gabaliem

13.decembra Finanšu un teritoriju attīstības

madaba Slēpošanas sacensību” un SEB

Latvijas Airēšanas federācijai Pļaviņu novada

izmantojamo zemi pašvaldībai piekrītošajos

0,2391 ha platībā no zeme, uz kuras galvenā

komitejas sēdei, līdz tiks noskaidrots Pļaviņu

Latvijas kalnu divriteņu maratona 5.posma

sportistu J. I. Niedzviedža, L. Glodes līdzdalības

zemes gabalos.

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz

novada ģimnāzijas direktora V. Samohina un

organizēšanai.

nodrošināšanai Pasaules čempionātā.

• Piešķirt adreses izveidotajiem zemes gab-

individuālo dzīvojamo māju apbūve, zemes

iesnieguma iesniedzējas I. Lejnieces viedoklis

• Grozīt Pļaviņu novada domes 2009.gada

• Piešķirt finansiālu atbalstu LVL 60,00

aliem: Ozolu iela 1B, Ozolu iela 3A, Ozolu iela

gabalam 4,87 ha platībā no mežsaimniecība –

par automašīnu izvietošanas iespējām posmā

28.decembra lēmumu Nr.4, protokols Nr.18,

apmērā Klintaines pagasta pensionāru

5A, Ozolu iela 7A, Ozolu iela 9A, Ozolu iela 11A,

uz dīķsaimniecība.

Atvaru iela – Katla iela.

Atkritumu šķirošanas
nepieciešamība Pļaviņu novadā
Atkritumi ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras
tās īpašnieks atbrīvojas, ir nolēmis vai spiests
atbrīvoties. Mēs ikviens esam atkritumu radītājs,
jo katru dienu kaut ko patērējam un kaut kas
paliek pāri. Atkritumi ir lielākais un bīstamākais
vides piesārņojuma iemesls. Tie negatīvi ietekmē
gan mūsu dzīves kvalitāti, gan ekosistēmu.
Kāpēc jāšķiro atkritumi?
• Šķirojot atkritumus, var samazināt atkritumu
apsaimniekošanas izmaksas.
• Atkritumu šķirošana tiek veikta, lai samazinātu
to atkritumu daudzumu, kas tiek apglabāti
atkritumu poligonā.
• Atdalot iepakojumu no pārējiem atkritumiem,
mēs samazinām iepakojuma daudzumu. Iepakojuma pārstrāde taupa enerģiju un citus dabas
resursus.
• Šķirotie atkritumi kļūst par otrreizējām
izejvielām, no kurām var atkārtoti saražot jaunas
– tādas pašas vai citas preces.
Tie nav vienīgie iemesli, kāpēc atkritumi jāšķiro.
Nozīmīgs ir arī fakts, ka šķirojot tiek taupīti dabas
resursi, netiek piesārņota apkārtējā vide, līdz ar to
netiek radīti draudi cilvēku veselībai. Protams, arī
atkritumu apsaimniekotāji ir ieguvēji – šķirojot tiek
samazinātas atkritumu apglabāšanas izmaksas.
Kā šķirot atkritumus? Pirmkārt, jāatceras, ka
atsevišķi šķirot varam trīs veidu atkritumus:
papīru, stiklu un plastmasu. Jums nav jāmācās
no galvas, kurā konteinerā jāmet katrs no šiem
atkritumu veidiem, jo uz konteineriem ir uzlīmes,
kas norāda, kādiem atkritumiem tie paredzēti.
Taču ir dažas nianses, kas attiecībā uz atkritumu
šķirošanu tomēr jāievēro.
Zilās krāsas konteineri ir paredzēti papīra
atkritumiem. Tajos drīkst mest dažādu iepakojumu
no kartona un papīra, piemēram, saplacinātas
kastes, makulatūru: avīzes, žurnālus un grāmatas.
Papīra atkritumiem paredzētajos konteineros nedrīkst mest slapjus, netīrus materiālus,
vinila tapetes, laminētus un glancētus papīra
izstrādājumus, papīra izstrādājumus, kas satur
metāla skavas vai saspraudes, sulu un piena
produktu tetrapakas, vienreizējās lietošanas traukus, čipsu pakas, saldējuma papīru un tamlīdzīgi.
Dzeltenās krāsas konteineri paredzēti plastmasas atkritumiem. Šajos konteineros drīkst
mest plastmasas (PET) dzērienu un pārtikas eļļas
pudeles, vēlams saplacinātas un bez korķiem,

tīrus polietilēna maisiņus, plēves. Jāņem vērā, ka
konteinerā nedrīkst mest vienreizējās lietošanas
traukus, jogurta, krējuma un margarīna trauciņus,
ar pārtikas produktiem pildītus iepakojumus,
rotaļlietas, sadzīves priekšmetus, pudeles, kurās
bijuši šķīdinātāji un tamlīdzīgi.
Zaļās krāsas konteineri ir paredzēti stikla atkritumiem. Tajos drīkst mest stikla burkas, pudeles,
kā arī logu stiklu. Pirms mešanas burkas un
pudeles jāizskalo no ēdienu un dzērienu paliekām.
Zaļajos konteineros nedrīkst mest netīru stikla
taru, spoguļu stiklu, automašīnu stiklu, pudeles,
kas satur plastmasas piemaisījumu.
Kā sākt šķirot atkritumus? Uzsākot mājās
atkritumu šķirošanu, ir vērts tradicionālo virtuves
atkritumu spaini nomainīt pret diviem, trim
mazākiem kantainas formas konteineriem dažādu
veidu atkritumiem: papīram, stiklam, jauktajiem
atkritumiem. Kantainie konteineri ļaus racionāli
izmantot vietu, un, tā kā tiek veikta atkritumu
šķirošana, katrā no tiem būs proporcionāli mazāk
atkritumu. Šķirošanu var padarīt par ieradumu,
sākot šķirot kaut tikai viena veida atkritumus,
piemēram, stiklu vai papīru. Papīra šķirošanai
(ar nosacījumu, ka tas ir tīrs) var ērti izmantot
iepirkumu papīra maisu vai kartona kasti. Šādu
maisu vai kasti var novietot arī priekšnamā,
jo tā saturs neradīs nepatīkamu aromātu un
neizskatīsies neestētiski. Arī stiklam var izmantot
kartona kastes vai stingru iepirkumu maisu no
papīra. Šķirojot stikla taru, jāņem vērā, ka burkas
un pudeles pēc to iztukšošanas vēlams izmazgāt,
lai mājās ar laiku neveidotos nepatīkams aromāts.
Aicinām Pļaviņu novada iedzīvotājus šķirot
atkritumus!
Būtiski, ka, šķirojot izlietoto iepakojumu, mēs
samazinām maksu par nešķiroto atkritumu
izvešanu, jo samazinās kopējais atkritumu
apjoms, kas nonāk poligonā. Tādēļ atkritumu
šķirošana jāuztver kā iespēja taupīt un
mainīt savus patērētāja ieradumus, bet ne kā
apgrūtinājumu.
Saimniecības daļas vadītājas, atbildīgās
par atkritumu un publisko teritoriju
apsaimniekošanu p.i.,
dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists
A. Skrabutens

Pļaviņu novada iedzīvotājiem obligāts pienākums slēgt
līgumus par sadzīves atkritumu izvešanu
Pļaviņu novada pašvaldības policija atgādina,
ka saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas
likumu un Pļaviņu novada domes 2010. gada
22. decembra Saistošajiem noteikumiem
Nr. 16. (protokols Nr. 25., lēmums Nr. 3.)
„Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
noteikumi Pļaviņu novadā” visām fiziskajām un
juridiskajām personām, kuras dzīvo vai strādā
Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā
un kuras ir sadzīves atkritumu sākotnējais
radītājs vai valdītājs, ir pienākums piedalīties
pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā.
Piedalīšanās sadzīves atkritumu
apsaimniekošanā uzliek par pienākumu
iedzīvotājiem ievērot normatīvos aktus par
atkritumu apsaimniekošanu un noslēgt
līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un
pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju,

kurš ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar pašvaldību.
Pļaviņu novada dome ir noslēgusi līgumu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar SIA ,,
Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”. Tātad Pļaviņu
novada privātmāju īpašniekiem un juridiskajām
personām ir pienākums slēgt līgumu par
atkritumu izvešanu ar SIA,, Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi”.
Tiem iedzīvotājiem, kuri vēl nav noslēguši
līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu, tas ir
jāizdara līdz 2013. gada 1. janvārim. Ja līgums
netiks noslēgts līdz minētajam datumam,
Pļaviņu novada pašvaldības policija saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
75. pantu sastādīs administratīvo pārkāpumu
protokolu par nepiedalīšanos pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā.
Sods par šo pārkāpumu ir paredzēts
fiziskajām personām no 50 līdz 500 latiem,

bet juridiskajām personām – no 300 līdz 1000
latiem.
Vienlaicīgi daru zināmu, ka pienākums slēgt
līgumu par atkritumu izvešanu attiecas arī
uz vasarnīcas, vasaras mītnes (tai skaitā
dārzkopības biedrības teritorijā esošas
vasarnīcas vai vasaras mītnes) vai citas
īslaicīgas apmešanās ēkas īpašnieku, valdītāju,
lietotāju vai viņa pilnvarotu personu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu
sazināties ar SIA ,,Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” (tālr. 651 33060, e-pasts: plavinukp@
inbox.lv) vai pašvaldības policiju (tālr. 651
34104; 26458996, e-pasts: zane.grinberga@
apollo.lv).
Pļaviņu novada pašvaldības policijas
priekšniece Z. Grīnberga

Gaidām Ziemassvētkus…
G.Riže
Tuvojas Ziemassvētki, kas mūsu mājās ienāks ar
piparkūku un speķa pīrāgu smaržu, ar cūkas šņukuru
un pelēko zirņu bļodu, ar sirsnīgām dziesmām un
dāvanām, ar starojošām cilvēku sejām.
Kas būtu Ziemassvētki bez egles?
Katra paša ziņā ir tas, vai tā būs, visai ģimenei
kopā esot mežā, atrasta eglīte vai čiekurots zaļās
skaistules zars. Citā Ziemassvētku noskaņu raisīs
eglīte, kas čaklu roku lolota un audzēta podiņā,
bet pavasarī, kad svētki beigušies, tā atradīs vietu
ģimenes dārzā. Prieku kādā citā mājā vai darba vietā
atnesīs pašu vai floristu veidota eglīte.
Ja izvēlamies Ziemassvētku skaistuli iegādāties
kokaudzētavā, lai pavasarī to iestādītu dārzā, tad
jāzina, kā kociņu aprūpēt svētku laikā. Sausais
un siltais istabas gaiss veicina jauno dzinumu
izplaukšanu, mazinot eglītes spēju pārziemot. Tāpēc
to ieteicams telpā turēt tikai 1 – 2 nedēļas, regulāri
rasinot un laistot. Zem poda jāpaliek paliktnis ar
ūdeni. Kad svētki beigušies, tad ieteicams kociņu
pakāpeniski pieradināt pie āra apstākļiem, novietojot
to vēsās siltumnīcās, uz balkona vai mājas priekšā
aizvējā. Tikko zeme atkususi, izstādām to dārzā.
Kokaudzētavās var iegādāties dažādu šķirņu un

izmēru eglītes, kas formu un krāsu daudzveidībā var
apmierināt pat visnetradicionālākās svētku svinētāju
un reizē dārzu ierīkotāju vēlmes. Turklāt, ja ņem vērā,
ka šogad svētkus svinam istabā, bet citu gadu varam
to darīt dārzā, ļaujam vaļu fantāzijai. Pundureglītes,
kas izaug tikai 0,5 m augstas, būs svētku akcents,
novietots uz galda, bet vēlāk – akmensdārzā. Egļu
augstcelmu potējumi piemēroti tiem, kas atbalsta
netradicionālus risinājumus svētku noformējumos
un formu dažādību apstādījumos. Ja it nemaz nav
svarīgi, ko domās citi, un patīk „čūskegles”, tad
kokaudzētavas jums piedāvā parasto egli ‘Virgata’,
kas noteikti ir pelnījusi piedalīties jūsu Ziemassvētkos
un augt tieši jūsu dārzā. Ja jūsu dārzā ir daudz vietas
tad varat iegādāties kokus, kas sasniedz pat līdz 25
m garumu un atkarībā no šķirnes gadalaika lepojas
ar dažādu krāsu skujām – asās jeb sudrabegles
(skujas tumši zaļas, pelēkzaļas, zilganzaļas,
sudrabainas), Serbijas egles (skujas zaļas ar gaišu
apakšu), Sibīrijas egles (zaļas, zilganas), Kanādas
egles (pelēkzaļas). Kokaudzētavu plašajā sortimentā
noteikti atradīsiet arī eglītes, kas savā mūžā sasniedz
4 – 8m augstumu un labi iederas nelielā dārzā.

Ziemassvētku noskaņu mājās vai birojā rada
arī pašu vai floristu rokām no dažādu skuju

koku zariņiem darinātas, uz galda novietojamas eglītes (attēlā eglīte no kadiķa zariņiem
80cm augsta un apmēram 40cm diametrā).
No klūdziņām izveidojam pamatni, samitrinām
oāzi, nostiprinām pamatnē un novietojam to
uz trauka (labi noder puķu podu paliktņi), kurā
varēs notecēt liekais mitrums no oāzes, kad
svētku laikā laistīsim mūsu darināto kociņu.
Egles formu veidojam no piemērota blīvuma un
garuma zariņiem, ko sagriežam no sev tīkama
(smarža, skuju blīvums, krāsa) skuju koka (egles, priedes, kadiķiem, tūjām, balteglēm). Pēc
tam ļaujam vaļu fantāzijai un rotājam eglīti.
Ja jums pietrūkst ideju brīnumainām dāvanām
Ziemassvētkos, bet esat pārliecināts, ka tieši
kāds krūmiņš vai kociņš darīs prieku jūsu tuviniekiem, jau laicīgi dodieties uz kokaudzētavu
un nopērciet kādu stādiņu podiņā vai dāvanu
karti dekoratīvo stādu iegādei jaunajā sezonā!
Gaišus Ziemassvētkus un darbīgu Jauno
gadu jums vēl Pļaviņu kokaudzētavas
kolektīvs!

