
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Saistošajiem noteikumiem Nr.1 

“Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Lai uzlabotu sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” ietverto 

pakalpojumu kvalitāti, nepieciešamību pamatojot ar ikdienā veicamo 

pakalpojuma (katrā līmenī ietilpstošo) reālu darba stundu pieaugumu, 

nepieciešams palielināt saistošajos noteikumos ietverto maksimālo 

stundu skaitu pakalpojuma sniegšanai. 

Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par aprūpi mājās 

Lubānas novadā” 4.1.4. apakšpunkts nosaka, ka „Tiesības saņemt no 

pašvaldības budžeta finansētu savām vajadzībām atbilstošu aprūpi 

mājās Lubānas novada administratīvajā teritorijā ir personai, kurai visu 

ienākumu apmērs mēnesī nepārsniedz euro 265”. Ņemot vērā 

01.01.2021. grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likumā un 30.12.2020. Lubānas pašvaldības saistošajos noteikumos 

“Par Lubānas novada pašvaldības pabalstiem”, ņemot vērā inflācijas 

paaugstināšanos valstī, kā arī patēriņa preču cenu pieaugumu ir 

nepieciešams paaugstināt maksimālo ienākumu slieksni, lai iespējami 

vairāk personas ar nelieliem ienākumiem varētu saņemt sev 

nepieciešamo bezmaksas aprūpi mājās, tādējādi netiktu ierobežots to 

nepieciešamo preču pakalpojumu klāsts(medikamenti, veselības 

aprūpe), ko persona sev nevarētu atļauties.  

Ņemot vērā, ka tiek paplašināts pakalpojumu saņemt tiesīgo loks, 

attiecīgi, paredzot pakalpojuma saņemšanu nepilngadīgām personām 

un personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī pakalpojuma 

sniegšanas atteikšanas gadījumu regulējumu nosakot atbilstoši 

augstāka juridiska spēka normatīvajiem aktiem, ir nepieciešams veikt 

atbilstošas izmaiņas saistošajos noteikumos. 



2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos 

noteikumos Nr.10 „Par Lubānas aprūpi mājās Lubānas novadā” šādus 

grozījumus: 
 

1. Aizstāt  apakšpunktā 3.2.1. skaitli „12” ar skaitli „16”; 

Aizstāt  apakšpunktā 3.2.2. skaitli „20” ar skaitli „24”; 

Aizstāt  apakšpunktā 3.2.3. skaitli „28” ar skaitli „36”; 

Aizstāt  apakšpunktā 3.2.4. skaitli „36” ar skaitli „50”; 

Aizstāt  apakšpunktā 3.2.5. skaitli „50” ar skaitli „64”; 

2. Aizstāt  apakšpunktā 4.1.4. skaitli „265” ar skaitli „350”; 

3. Papildināt ar 4.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“Psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un 

speciālajām (psihiskajām) kontrindikācijām sociālo 

pakalpojumu saņemšanai un piemērotāko sociālā pakalpojuma 

veidu, ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura 

traucējumiem”. 

 

4. Svītrot 4.4.punktu. 

 

3. Informācija 

par plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Ietekmē kārtējā pašvaldības budžeta ietvaros. Paredzamie nepieciešamie 

papildus līdzekļi no Lubānas novada pašvaldības budžeta – 4500 EUR 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošajos noteikumos paredzētā kārtība būtiski nemaina administratīvās 

procedūras, kas attiecināmas uz dažāda veida sociālo pakalpojumu 

sniegšanu Lubānas novada pašvaldībā. Administratīvo procedūru 

skaidrojums pieejams Lubānas novada sociālajā dienestā. 
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Saistošie noteikumi 

izstrādāti sadarbojoties ar Lubānas novada sociālo dienestu. 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Lubānas 

novada pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv, kā arī ir pieejams Lubānas 

novada pašvaldības administrācijas  ēkā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      T.Salenieks 

 

http://www.lubana.lv/

