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Saistošie noteikumi Nr.21

Grozījumi Pļaviņu novada domes 2012. gada 27.septembra saistošajos noteikumos
Nr.20 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Pļaviņu novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu, Ministru Kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr. 275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu
Izdarīt šādus grozījumus Pļaviņu novada domes 2012. gada 27.septembra saistošajos
noteikumos Nr.20 „Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Pļaviņu
novadā”:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 6.8.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“psihologa pakalpojumi”.
2. Saistošo noteikumu 8.punktā aizstāt skaitļus “6.1.-6.6.” ar skaitļiem “6.1.-6.8”.
3. Papildināt saistošos noteikumu ar VII3 nodaļu un izteikt to šādā redakcijā:
“VII 3 Psihologa pakalpojumi
416. Saistošajos noteikumos noteiktie psihologa pakalpojumi neattiecas uz kārtību, kādā tiek
piešķirts valsts budžeta apmaksāts psihologa pakalpojums personai līdz 18 gadiem, kurai
pirmreizēji noteikta invaliditāte un kura dzīvo ģimenē, kā arī tās likumiskajam pārstāvim.
417. Tiesības saņemt pašvaldības nodrošināto psihologa pakalpojumu ir:
417.1. personai, kura dzīvesvietu ir deklarējusi Pļaviņu novadā un kura ir nokļuvusi krīzes vai
ārkārtas situācijā un saviem spēkiem nespēj pārvarēt psiholoģiskās problēmas, atbilstoši
Pļaviņu novada Sociāla dienesta sociālā darbinieka veiktajam personas individuālo vajadzību
un resursu novērtējumam, un kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes)
statuss;
417.2. personām vai ģimenēm, kurām atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir jāveic
psiholoģiskā izpēte, atbilstoši Pļaviņu novada bāriņtiesas nosūtījumam;

417.3. bērnam, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis
nepiekrīt konsultācijas saņemšanai un Bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par bērna nosūtīšanu
konsultācijas saņemšanai pie psihologa.
418. Tiesības saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas ir šādām personām:
418.1. trūcīgām un maznodrošinātām pilngadīgām personām stresa un emocionālu problēmu
gadījumos;
418.2. ģimenei vai personai, kura ir nonākusi krīzes situācijā vai zaudējusi ģimenes locekli;
418.3. sociālā riska ģimenēm (sociālā rehabilitācijas plāna ietvaros, problēmas pieteikums no
izglītības iestādes);
418.4. bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, pamatojoties uz bāriņtiesas vai
sociālā darbinieka nosūtījumu;
418.5. audžuģimenēm, aizbildņiem.
419. Pakalpojums noteikumu 417.1. punktā minētajos gadījumos ir 10 (desmit) konsultācijas
(katra 60 min.), bet atsevišķos gadījumos konsultāciju skaitu var palielināt līdz 20
(divdesmit). Nepieciešamo konsultāciju skaitu nosaka Sociālais dienests lēmumā par
Pakalpojuma piešķiršanu.
4110. Nepieciešamību pēc Pakalpojuma noteikumu 417.2. un 417.3. punktā minētajām
personām izvērtē bāriņtiesa.
4111. Saņemot iesniegumu no personas vai ģimenes, kurām atbilstoši normatīvo aktu prasībām
ir jāveic psiholoģiskā izpēte, bāriņtiesa 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no iesnieguma
saņemšanas dienas, izsniedz nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai.
4112. Bāriņtiesa, saņemot informāciju par bērnu, kura vecāki vai aizbildnis nenodrošina
nepieciešamo psiholoģisko palīdzību:
4112.1. apmeklē personu dzīvesvietā un pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pieņemšanai
nepieciešamo informāciju, veic citas darbības, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
4112.2. 3 (trīs) dienu laikā pēc Bāriņtiesas lēmuma pieņemšanas par bērna nosūtīšanu
psihologa konsultāciju saņemšanai Bāriņtiesas priekšsēdētāja izsniedz nosūtījumu
Pakalpojuma saņemšanai.
4113. Pakalpojums noteikumu 417.2. punktā minētajos gadījumos ir 3 - 5 konsultācijas.
Noteikumu 417.3. punktos minētajos gadījumos Pakalpojums ir 10 (desmit) konsultācijas, bet
atsevišķos gadījumos konsultāciju skaitu var palielināt līdz 20 (divdesmit). Nepieciešamo
konsultāciju skaitu nosaka Bāriņtiesa nosūtījumā Pakalpojuma saņemšanai.
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