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Saistošie noteikumi Nr.6
Apstiprināts ar Jēkabpils novada domes
26.04.2012. sēdes lēmumu Nr.169 (protokols Nr.6)
Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Jēkabpils novada domes 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos
Nr.24 „Jēkabpils novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. pastāvošais tiesiskais regulējums un tā būtības skaidrojums,
kā arī pastāvošā tiesiskā regulējuma nepilnību raksturojums. Ja
attiecībā uz norādīto problēmu nepastāv tiesiskais regulējums, tad
skaidro, kādas sekas rada tiesiskā regulējuma neesamība:
Ņemot vērā LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības departamenta norādījumus un ieteikumus, lai
reģistrētu kā sociālo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu „Sociālā
aprūpe”, nepieciešams mainīt Jēkabpils novada sociālā dienesta
struktūrvienības nosaukumu no Veco ļaužu nams – pansija uz Sociālās
aprūpes nams „Mežvijas”

2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1. atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem izriet
pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus:
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un
trešo daļu, 18., un 20.pantu Ministru kabineta 2003.gada 27.maija
noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis un skaidrojums:
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – precizēt Jēkabpils novada
sociālā dienesta struktūrvienības nosaukumu
2.3. aprakstoša informācija par saistošo noteikumu būtību,
galvenajiem nosacījumiem:
Saistošo noteikumu būtība: uzlabot personas, ģimenes, personu grupas
un sabiedrības dzīves kvalitāti un atjaunot vai uzlabot personu spējas
sociāli funkcionēt un iekļauties sabiedrībā.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā prognoze uz
pašvaldības budžetu:
Saistošo noteikumu projekts minimāli ietekmēs esošo pašvaldības
budžetu
3.2. informācija par nepieciešamību veidot jaunas institūcijas,
darba vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai
nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi:
Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju
kompetenci.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums: Jēkabpils novada pensijas vecuma vecu, vientuļu
personu, II un III grupas invalīdu aprūpi, kā arī nodrošina viņus ar
pastāvīgu dzīves vietu.
fiziskas personas, kas deklarēja savu pamata dzīvesvietu Jēkabpils
novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā sešus mēnešus.
4.2. raksturojums, kā saistošo noteikumu tiesiskais regulējums
ietekmēs mērķgrupu, informējot arī par to, vai tiesiskais
regulējums radīs mērķgrupai jaunas tiesības, uzliks jaunus
pienākumus vai nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas,
veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos pakalpojumu pieejamību u.c.:
tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus
pienākumus.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā - Jēkabpils novada sociālais dienests.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo
noteikumu izstrādes procesā – Sociālā dienesta klienti;

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras,
piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo kārtību.

6.2. izmantotais sabiedrības
pašvaldības mājas lapā;

līdzdalības

veids

–

informācija

6.3. sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai
iebildumi: nav saņemti.

Domes priekšsēdētājs

E.Meņķis

