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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Viesītes novada Viesītē 

 

2014.gada 19.martā                                                                                                     Nr.3 

4.# 

 

Par Viesītes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2014/ 5 

„Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra 

saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes 

novada pašvaldībā” apstiprināšanu 

S.Matačina 

Viesītes novada dome ir izvērtējusi un apspriedusi saistošo noteikumu „Par 

grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.17 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā”” projektu. 

 Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu, 43
1 

pantu un 45.pantu, ņemot 

vērā domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 2014.gada 12.marta 

sēdes atzinumu, atklāti balsojot, par – 9 balsis (J.Dimitrijevs, S.Andruškeviča, A.Baldunčiks, 

J.Līcis, M.Malcenieks, R.Orups, A.Pečauska, R.Šveds, R.Urbacāne), pret - nav, atturas- nav,  

Viesītes novada dome NOLEMJ: 

1. Izdot saistošos noteikumus Nr.2014/ 5 „Par grozījumiem Viesītes novada 

pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par sociālo 

pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā””. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”. 

3. Pašvaldības kancelejai, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta prasībām, 

nosūtīt saistošos noteikumus Nr.2014/5  un to paskaidrojuma rakstu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai pa pastu un elektroniski atzinuma sniegšanai. 

4. Pēc atzinuma saņemšanas, pašvaldības kancelejai nodrošināt saistošo noteikumu un 

paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”, 

pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības mājaslapā internetā, nodrošināt to pieejamību novada 

pašvaldības ēkā un pagastu pārvaldēs. 
 

Pielikumā:  

1) Saistošie noteikumi Nr.2014/5 uz 1  lapas.    

2) Paskaidrojuma raksts uz 1 lapas 

 

Sēdes vadītājs 

Novada domes priekšsēdētājs                                                                  J.Dimitrijevs 
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APSTIPRINĀTI 

Viesītes novada domes 

2014.gada 19.marta sēdē (prot. Nr.3; 4.#) 

 

Viesītes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2014/ 5 

„Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.17 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā”” 

Izdoti saskaņā ar  

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”  3.panta  trešo daļu; 

Ministru kabineta  27.05.2013. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

 pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojumu  

izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu 

 

1. Veikt grozījumus Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.17 „Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā” 

14.punktā un izteikt to šādā redakcijā: 

          14. Šo noteikumu 5.punktā noteiktā aprūpe tiek sniegta tikai darba dienās darba laikā: 

14.1. pirmajā līmenī – 8 stundas nedēļā; 

14.2. otrajā līmenī – 12 stundas nedēļā; 

14.3. trešajā līmenī – 16 stundas nedēļā 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Viesītes novada vēstis”. 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs      J.Dimitrijevs 

 

 

 



 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Viesītes  novada domes 2014.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 2014/5  

''Par grozījumiem Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 20.novembra saistošajos 

noteikumos  Nr.17 ’’Par sociālo pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā””'  

 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs     J.Dimitrijevs 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

 

 

Pašreiz novadā darbojas 2013.gada 20.novembra Viesītes 

novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17 ‘’Par sociālo 

pakalpojumu sniegšanu Viesītes novada pašvaldībā’’ . 

 

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

Saistošie noteikumi tiek mainīti sakarā ar neprecizitātēm 

pakalpojuma sniegšanas apjomā līmeņos. Tiek palielināts 

pakalpojuma sniegšanas apjoms. 

 

Īss Saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Tiek palielināts pakalpojuma sniegšanas apjoms. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu 

Ietekme uz pašvaldības budžetu būs maznozīmīga.   

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav  

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var griezties 

Viesītes novada pašvaldības Sociālajā dienestā pie 

sociālajiem darbiniekiem Viesītes pašvaldībā, Saukas, 

Elkšņu un Rites pagasta pārvaldēs. 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  

Saistošo noteikumu projektu 

Nav, jo tiks pieņemts steidzamības kārtā kā papildus 

jautājums. 

  


