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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2022. gada 24. novembrī        

Nr.27/2022 

 

       APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

24.11.2022. lēmumu Nr. 424 

(protokols Nr.26, 11. punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos 

noteikumos Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma 3. panta otro un trešo daļu, 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 

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos 

Nr. 11/2022 “Par sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā” šādus grozījumus: 

1. Papildināt ar 55.1 punktu šādā redakcijā: 

“55.1 Pašvaldība pilnā apmērā sedz  Pakalpojumu personai, kurai ir piešķirts trūcīgas vai 

maznodrošinātas personas statuss un tai nav apgādnieku. Ja personai piešķirts trūcīgas 

vai maznodrošinātas personas statuss un personai ir apgādnieki, tad Pakalpojuma 

izmaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz personas apgādnieki.” 

2. Svītrot 64.2. apakšpunktu. 
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Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Alūksnes 

novada pašvaldības domes 2022. gada 2. maija saistošajos noteikumos Nr. 11/2022 “Par 

sociālajiem pakalpojumiem Alūksnes novadā” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003. gada 27. maija 

noteikumiem Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 

izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” nepieciešams precizēt 

mērķgrupu, kuras sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā 

izmaksas sedz Alūksnes novada pašvaldība. Ņemot vērā, ka sociālās 

aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā no 01.11.2022. nodrošina 

ārpakalpojuma sniedzējs, nepieciešams precizēt mērķgrupu, kura 

var saņemt veļas mazgāšanas un higiēnas pakalpojumu. 

2. Īss saistošo 

noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 55.1 punktu, un tiek svītrots 

64.2. apakšpunkts. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu  

Projekts šo jomu neskar. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Projekts šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

1) Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var 

vērsties Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē, Uzvaras ielā 1, 

Alūksnē, Alūksnes novadā, vai Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza 

ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā. 

2) Ja saistošo noteikumu projekts skar administratīvās procedūras, 

privātpersonas, pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas no Alūksnes 

novada pašvaldības, šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 

rajona tiesā mēneša laikā no tā spēkā stāšanās. 

3) Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis” un ievietoti Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā 

www.aluksne.lv . 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  
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