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Saistošie noteikumi Nr.7

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 6.7.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“ģimenes asistenta pakalpojumi.”
2. Papildināt saistošos noteikumus ar VII2 nodaļu un izteikt to šādā redakcijā:
“VII2 Ģimenes asistenta pakalpojums
41.1 Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina ģimenēm ar bērniem atbalstu un apmācību
sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar
individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.
41.2 Ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 15 stundām nedēļā ir tiesības saņemt:
41.2 1. ģimenei, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;
41.2 2. ģimenei, kurā vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem,
un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā
un aprūpē;
41.2 3. ģimenei, kurā vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, un bāriņtiesa ir devusi
atļauju bērnam uzturēties ģimenē.
41.2 4. jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu
patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

41.3 Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir, ja Sociālā dienesta sociālais darbinieks ir
sniedzis atzinumu par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību, uz laiku līdz 12
mēnešiem. Ģimenei, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, pildot līdzdarbības
pienākumus, ģimenes asistenta pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt.
41.4 Pēc lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanas, Sociālais dienests slēdz līgumu ar
ģimenes asistenta pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju.
41.5 Ģimenes asistenta pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:
41.5 1. ģimenei pakalpojuma sniegšanu nav nepieciešams turpināt, ko apliecina Sociālā
dienesta sociālā darbinieka atzinums;
41.5 2. ģimene rakstiski lūdz pārtraukt pakalpojuma sniegšanu;
41.5 3. ģimene mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;
41.5 4. ģimene nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus;
41.5 5. vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, izņemot 41.2 3. apakšpunktā minētajā
gadījumā.”
3. Izslēgt saistošo noteikumu 18.5.punktu.
4. Izteikt saistošo noteikumu 44.punktu šādā redakcijā:
“Pļaviņu novada Sociālā dienesta lēmumu persona var apstrīdēt Pļaviņu novada
Administratīvo aktu strīdu komisijā.”
5. Izteikt saistošo noteikumu 45.punktu šādā redakcijā:
“Pļaviņu novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.”
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