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Lubānā
APSTIPRINĀTS
ar 2015.gada 29.janvāra
Lubānas novada domes
sēdes 6.§ lēmumu,
(Protokols Nr.1).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lubānā
Nr.2

2015.gada 29.janvārī

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā”
Izdoti saskaņā ar
„Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma”
3.panta trešo daļu
Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par
aprūpi mājās Lubānas novadā” šādus grozījumus:
1.
2.
3.
4.
5.

Aizstāt noteikumu 5.2.1. apakšpunktā skaitli „24” ar skaitli
Aizstāt noteikumu 5.2.2. apakšpunktā skaitli „40” ar skaitli
Aizstāt noteikumu 5.2.3. apakšpunktā skaitli „56” ar skaitli
Aizstāt noteikumu 5.2.4. apakšpunktā skaitli „72” ar skaitli
Aizstāt noteikumu 5.2.5. apakšpunktā skaitli „88” ar skaitli

„27”.
„45”.
„63”.
„81”.
„99”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Lubānas novada saistošie noteikumi Nr.2
„Grozījumi 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par aprūpi mājās
Lubānas novadā””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1

1. Saistošo
noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss saistošo
noteikumu satura
izklāsts

Pamatojoties uz 2013.gada 27. augusta Ministru kabineta noteikumu
Nr.665. „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo
stundas tarifa likmi”, 2.punktu, ar 2015.gada 1.janvāri ir palielinājusies
minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros, kā arī ir
palielināta minimālā stundas tarifa likme. Lubānas novada pašvaldības
saistošo noteikumu „Par aprūpi mājās Lubānas novadā” 5.2. punktā
noteiktā maksa par pakalpojumu - aprūpe mājās ir balstīta uz
pakalpojuma sniedzēja darbinieku darba algas izmaksām. Ņemot vērā,
ka minimālā darba alga un minimālā stundas tarifa likme valstī ir
pieaugusi ir paaugstinājušās pakalpojums sniegšanas izmaksas. Lai
pakalpojuma cena segtu pakalpojuma izmaksas ir nepieciešams
paaugstināt pakalpojuma maksu.
6. Aizstāt noteikumu 5.2.1. apakšpunktā skaitli „24” ar skaitli
„27”.
7.

Aizstāt noteikumu 5.2.2. apakšpunktā skaitli „40” ar skaitli
„45”.

8.

Aizstāt noteikumu 5.2.3. apakšpunktā skaitli „56” ar skaitli
„63”.

9.

Aizstāt noteikumu 5.2.4. apakšpunktā skaitli „72” ar skaitli
„81”.

10. Aizstāt noteikumu 5.2.5. apakšpunktā skaitli „88” ar skaitli
„99”.

3. Informācija
par plānoto saistošo
noteikumu ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. Pakalpojuma
apmaksas sadārdzinājums 2015.gadā no pašvaldības budžeta 480 EUR.

4. Informācija par
plānoto saistošo
noteikumu ietekmi
uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

nav ietekmes

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. pēc saistošo noteikumu skaidrojumiem privātpersona var griezties
Lubānas novada Sociālajā dienestā;
5.2. līdzšinējo administratīvo procedūru būtība netiek ietekmēta

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas;
6.2. saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts publicēts Lubānas

novada mājas lapā – www.lubana.lv

Lubānas novada pašvaldības domes

priekšsēdētājs
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(personiskais paraksts)Tālis Salenieks

