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Saistošie noteikumi Nr. 18/2020

Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos
noteikumos Nr. 22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta pirmo prim, otro un trešo daļu, 33.panta otro daļu,
35.panta otro, trešo un ceturto daļu

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.22/2016
“Sociālā palīdzība Ķekavas novadā” šādus grozījumus:
1.

Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata saistošie noteikumi izdoti, šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta pirmo prim,
otro un trešo daļu, 33.panta otro daļu, 35.panta otro, trešo un ceturto daļu”

2.

Izteikt saistošo noteikumu 38.12.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“38.12.1.2. Klienta (ģimenes, personas) ienākumu līmenis mēnesī nepārsniedz divu Latvijas
Republikā noteikto minimālo mēneša darba algu summu pirms nodokļu nomaksas;”.

3.

Papildināt saistošos noteikumus ar 40.2 punktu šādā redakcijā:
“40.2 Sociālais dienests nodrošina pilnā apmērā apmaksātu psihologa pakalpojumu Ķekavas
novadā deklarētām personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo
stāvokli, saskaņā ar sociālā darba speciālista atzinumu un Sociālā dienesta lēmumu par
pakalpojuma nepieciešamību:
40.2 1. psihologa pakalpojums ietver desmit psihologa konsultācijas ģimenei vai
personai, kurai traucētas sociālās funkcionēšanas spējas, ja nepieciešams veic
psiholoģisko izpēti un psihosociālo rehabilitāciju krīzes un psiholoģisko traumu
gadījumā. Atsevišķos gadījumos psihologa konsultāciju skaitu var palielināt līdz
divdesmit, ko nosaka Sociālais dienests lēmumā par pakalpojuma piešķiršanu;
2
40. 2. lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vēršas pie Sociālā dienesta sociālā
darbinieka, kurš izvērtē psihologa pakalpojuma nepieciešamību un izsniedz
nosūtījumu, kā arī organizē psihologa pakalpojuma saņemšanu;
2
40. 3. pakalpojumu nodrošina Sociālais dienests vai pakalpojuma sniedzējs, kurš
atbilstoši pašvaldības organizētajam iepirkumam sniedz psihologa
pakalpojumus.”

Domes priekšsēdētāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

Saistošo noteikumu Nr.18/2020
„Grozījumi Ķekavas novada pašvaldības 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos
Nr.22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Saistošo noteikumu grozījumi un papildinājumi
nepieciešami saistībā ar psihologa sniegto pakalpojumu
nosacījumu precizēšanu, kā arī saistībā ar spēkā esošo
Saistošo noteikumu piemērošanas praksē konstatētajām
nepilnībām.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo
noteikumu
projektā
noteikta
psihologa
pakalpojumu saņemšanas kārtību, paredzot psihologa
pakalpojuma sniegšanas nosacījumus, precizēta pabalsta
sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pretendentu
ienākumu izvērtēšanas kārtība.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz budžetu

Saistošo noteikumu papildinājumi attiecībā uz psihologa
pakalpojumu sniegšanu, pašvaldības budžetu neietekmēs, jo
papildinājumi veikti, lai noteiktu pakalpojumu saņemšanas
kārtību.
Sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai pretendentu
ienākumu izvērtēšanas kārtības precizējumi ietekmi uz
pārvaldības budžetu neatstās.

4. Informācija par plānoto projekta Neietekmē.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Ķekavas novada pašvaldības iestāde
„Sociālais dienests”.

6. Informācija par konsultācijām ar Nav notikušas.
privātpersonām

Domes priekšsēdētāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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