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Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Apvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas,
Naukšēnu Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas
pašvaldībām, no 2021. gada 1. jūlija ir izveidota Valmieras novada
pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība). Saskaņā ar Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu
2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē
novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos
noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešā
daļa nosaka, ka kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie
sociālie pakalpojumi, nosaka pašvaldību saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi “Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras
novadā” nosaka Pašvaldībā nodrošināto sociālo pakalpojumu
veidus, to saņemšanas un samaksas kārtību Valmieras novadā.
Pašvaldība nodrošinās šādus sociālos pakalpojumus visā
Valmieras novadā:
1.1. sociālā darba pakalpojums;

1.2. psihologa pakalpojums;

1.3. krīzes centra pakalpojums;

1.4. naktspatversmes pakalpojums;

1.5. dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga

rakstura traucējumiem;

1.6. aprūpes mājās pakalpojums;

1.7. īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums institūcijā

pilngadīgām personām;

1.8. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām;

1.9. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas

pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības

palikušiem bērniem;

1.10. izglītojošās un atbalsta grupas nodarbības pakalpojums;

1.11. ģimenes asistenta pakalpojums;

1.12. atbalsta personas pakalpojums;

1.13. īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums;

1.14. grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums;

1.15. dienas centra pakalpojums;

1.16. specializētās darbnīcas pakalpojums;

1.17. aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu



vecumam ar invaliditāti.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Saskaņā ar 2022.gada apstiprināto budžetu.  Lielu daļu 
pakalpojumu  izdevumu tiks  segti no   “Vidzeme iekļauj” projekta
līdz 960 000 euro,  mājas aprūpes pakalpojums (100  klientiem)
līdz 200 000  euro, ilgstoša  sociālā aprūpe 60  cilv. – līdz 325 000
euro, naktspatversmes pakalpojums līdz 35 000 euro, īslaicīgā 
sociālā aprūpe līdz 28 000 euro.

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

Pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, iespējas sociālajai
uzņēmējdarbībai – sociālo pakalpojumu sniedzējiem, jo lielākā
daļa no pakalpojumiem būs kā ārpakalpojums.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu administrēšanu veic Valmieras novada
Sociālo lietu pārvalde.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


