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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2018.GADA 22.MARTA SAISTOŠO 

NOTEIKUMU NR.______ „PAR SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM 

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ” PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka valsts, 

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē” 

(turpmāk – Deinstitucionalizācijas programmas) un Jelgavas 

pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldības),  

finansēto/līdzfinansēto sociālo pakalpojumu – sociālās 

aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu 

(turpmāk – sociālo pakalpojumu) veidus, apjomu, 

piešķiršanas/atteikšanas, saņemšanas/pārtraukšanas un 

samaksas kārtību (turpmāk - saņemšanas kārtība).  

Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem tiek nodrošināta iespēja 

saņemt sociālos pakalpojumus par valsts,   

Deinstitucionalizācijas programmas un pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. Citu pašvaldību iedzīvotājiem ir iespēja saņemt 

pašvaldības sociālos pakalpojumus saskaņā ar  Jelgavas 

pilsētas domes apstiprinātajiem maksas pakalpojumiem, 

noslēdzot sadarbības līgumu starp pašvaldībām un 

pakalpojuma līgumu starp personu un sociālā pakalpojuma 

sniedzēju. Deinstitucionalizācijas programmas un valsts 

finansētos sociālos pakalpojumus Jelgavas pilsētā dzīvesvietu 

deklarējušie iedzīvotāji var saņemt, vēršoties ar iesniegumu 

un citiem nepieciešamajiem dokumentiem sociālā 

pakalpojuma saņemšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē 

„Jelgavas sociālo lietu pārvalde”   (turpmāk – JSLP). Minēto 

pakalpojumu saņemšana notiek atbilstoši noteikumu un citu 

normatīvo aktu nosacījumiem. Deinstitucionalizācijas 

programmas ietvaros finansētie sociālie pakalpojumi tiek 

sniegti atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un kalendārajā 

gadā netiek nodrošināti vienlaicīgi ar  pašvaldības sociālajiem 

pakalpojumiem. 

Jelgavas pilsētas pašvaldībā 2018.gadā tiks nodrošināts 31 

(trīsdesmit viens) sociālo pakalpojumu veids: pakalpojums 

„Aprūpe mājās”, pakalpojums „Drošības poga”, pilngadīgu 

personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcijas pakalpojums, īslaicīgs sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums pilngadīgām 

personām, bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas institūcijas pakalpojums, krīzes centra 

pakalpojums, pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku 

lūguma, dienas aprūpes centra pakalpojums, grupu dzīvokļa 

pakalpojums, naktspatversmes pakalpojums, izglītojošās un 

atbalsta grupas pakalpojums, terapeitiskās spēles 

pakalpojums, sensorās un motorās attīstības nodarbību 

pakalpojums, mūzikas terapijas pakalpojums. kanisterapijas 
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pakalpojums, hidroterapijas pakalpojums, reitterapijas 

pakalpojums, atelpas brīža pakalpojums, rehabilitācijas 

pakalpojums institūcijā, rehabilitācijas pakalpojumi, 

specializētā autotransporta pakalpojums, higiēnas 

pakalpojums, tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā, 

īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums, sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai, uzvedības 

sociālās korekcijas programma, atbalsta ģimenes (personas) 

pakalpojums, ģimenes asistenta pakalpojums, vasaras 

nometnes pakalpojums, sociālā darba un psihologa 

pakalpojums. 

2.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumi tiek izdoti, lai  noteiktu valsts, 

Deinstitucionalizācijas programmas un pašvaldības 

finansētos/līdzfinansētos sociālos pakalpojumus – sociālās 

aprūpes, sociālās rehabilitācijas un sociālā darba pakalpojumu 

veidus, apjomu un saņemšanas kārtību. 

 Jelgavas pilsētā dzīvesvietu deklarējušiem  iedzīvotājiem 

nepieciešams  nodrošināt iespēju saņemt sociālos 

pakalpojumus par valsts,   Deinstitucionalizācijas 

programmas un pašvaldības  budžeta līdzekļiem. Sociālos 

pakalpojumus Jelgavas pilsētas  iedzīvotāji varēs saņemt, 

vēršoties ar iesniegumu un citiem sociālā pakalpojuma 

saņemšanai nepieciešamajiem dokumentiem JSLP. Sociālo 

pakalpojumu  saņemšana notiek atbilstoši noteikumu un citu 

normatīvo aktu nosacījumiem. Deinstitucionalizācijas 

programmas ietvaros finansētie sociālie pakalpojumi tiks 

sniegti atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem un kalendārajā 

gadā netiks nodrošināti vienlaicīgi ar  pašvaldības sociālajiem 

pakalpojumiem. Nepieciešams noteikt sociālo pakalpojumu 

saņemšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības 31 

(trīsdesmit vienam) sociālo pakalpojumu veidam. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu realizēšanai tiek paredzēti naudas līdzekļi JSLP 

2018.gada budžetā.  Jelgavas pilsētas pašvaldības un citu 

pašvaldību iedzīvotājiem par sociālajiem pakalpojumiem 

jāmaksā saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes apstiprinātajiem 

maksas pakalpojumiem. 

Tiek prognozēts, ka kopumā pašvaldības sociālo pakalpojumu 

nodrošināšanai ir nepieciešami  2 072 850  (divi miljoni 

septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit) euro. 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Uzņēmējiem tiks nodrošināta informācija par iespējām  

piedāvāt sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem.   

5.Informācija par  

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošinās JSLP. 

 

6.Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes 

Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.  

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs      A. Rāviņš 


