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APSTIPRINĀTS
Lubānas novada domes
2014.gada 30.janvāra sēdē
protokols Nr.1, 12.§.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lubānā
Nr.2

2014.gada 30.janvārī

„Grozījumi Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta
saistošajos noteikumos Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā””
Izdoti saskaĦā ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” 3.panta trešo daĜu

Izdarīt Lubānas novada pašvaldības 2010.gada 26.augusta saistošajos noteikumos
Nr.10 „Par aprūpi mājās Lubānas novadā” šādus grozījumus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aizstāt noteikumu 4.1.4. apakšpunktā skaitli „242” ar skaitli „260”
Aizstāt noteikumu 5.2.1. apakšpunktā skaitli „21,34” ar skaitli „24,00”.
Aizstāt noteikumu 5.2.2. apakšpunktā skaitli „36” ar skaitli „40,00”.
Aizstāt noteikumu 5.2.3. apakšpunktā skaitli „50” ar skaitli „56,00”.
Aizstāt noteikumu 5.2.4. apakšpunktā skaitli „64,03” ar skaitli „72,00”.
Aizstāt noteikumu 5.2.5. apakšpunktā skaitli „78,26” ar skaitli „88.00”.
Papildināt noteikumus ar 5.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.2.1 Personas ienākumiem pārsniedzot noteikumu 4.1.4. apakšpunktā
noteikto ienākumu līmeni, persona par aprūpi mājās maksā summu, kas
pārsniedz 4.1.4.apakšpunktā noteikto ienākumu līmeni, nepārsniedzot
pakalpojuma maksu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Grozījumi 26.08.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 10 „Par APRŪPI MĀJĀS Lubānas novadā””
Paskaidrojuma
raksta sadaĜas

Norādāmā informācija
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1.Nepieciešamības
pamatojums

2. Īss satura izklāsts

Pamatojoties uz 2013.gada 27. augusta Ministru kabineta noteikumiem
Nr.665. „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas
tarifa likmi”, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī ir palielinājusies valstī
noteiktā minimālā mēneša darba alga. 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. ĥemot vērā, ka minimālā darba alga valstī
ir pieaugusi ir paaugstinājušās pakalpojums sniegšanas izmaksas. Lai
pakalpojuma cena segtu pakalpojuma izmaksas ir nepieciešams paaugstināt
pakalpojuma maksu.
Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par APRŪPI MĀJĀS
Lubānas novadā” 4.1.4. apakšpunkts nosaka, ka „Tiesības saĦemt no
pašvaldības budžeta finansētu savām vajadzībām atbilstošu aprūpi mājās
Lubānas novada administratīvajā teritorijā ir personai, kuru ienākumu apmērs
mēnesī nepārsniedz euro 242”. ĥemot vērā inflācijas paaugstināšanos valstī,
kā arī patēriĦa preču cenu pieaugumu ir nepieciešams paaugstināt maksimālo
ienākumu slieksni, lai iespējami vairāk personas ar nelieliem ienākumiem
varētu saĦemt sev nepieciešamo bezmaksas aprūpi mājās, tādējādi netiktu
ierobežots to nepieciešamo preču pakalpojumu klāsts(medikamenti, veselības
aprūpe), ko persona sev nevarētu atĜauties. Personām, kuru ienākumu apmērs
pārsniedz noteikto maksimālo ienākumu slieksni, pakalpojums aprūpe mājās
ir pieejams par maksu, par pakalpojumu maksājot summu, kas pārsniedz
maksimālo ienākumu slieksni, bet nepārsniedzot pakalpojuma cenu, kas
noteikta saistošajos noteikumos.

1. Aizstāt noteikumu 4.1.4. apakšpunktā skaitli „242” ar skaitli „260”
2. Aizstāt noteikumu 5.2.1. apakšpunktā skaitli „21,34” ar skaitli
„24,00”.
3. Aizstāt noteikumu 5.2.2. apakšpunktā skaitli „36” ar skaitli
„40,00”.
4. Aizstāt noteikumu 5.2.3. apakšpunktā skaitli „50” ar skaitli
„56.00”.
5. Aizstāt noteikumu 5.2.4. apakšpunktā skaitli „64,03” ar skaitli
„72,00”.
6. Aizstāt noteikumu 5.2.5. apakšpunktā skaitli „78,26” ar skaitli
„88,00”.
7. Papildināt noteikumus ar 5.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.2.1 Personas ienākumiem pārsniedzot noteikumu 4.1.4.
apakšpunktā noteikto ienākumu līmeni, persona par aprūpi mājās
maksā summu, kas pārsniedz 4.1.4.apakšpunktā noteikto ienākumu
līmeni, nepārsniedzot pakalpojuma maksu.

3. Informācija
par plānoto ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

3.1. Saistošo noteikumu grozījumos ietverto noteikumu izpildei 2014.gadā
plānots papildus finansējums 1704 LVL apmērā.
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
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4. Informācija par
plānoto ietekmi uz
uzĦēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

4.1.nav ietekmes

5.1.pēc saistošo noteikumu skaidrojumiem privātpersona var griezties
Lubānas novada Sociālajā dienestā;

5.2.līdzšinējo administratīvo procedūru būtība netiek ietekmēta
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 domes priekšsēdētājs
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Tālis Salenieks

