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14. Par līguma noslēgšanu ar sociālās aprūpes iestādi par sociālā pakalpojuma sniegšanu
A.Z.
Rundāles novada Sociālajā dienestā 13.07.2018. tika saņemts A.Z., personas kods ***, deklarētā
dzīvesvieta ‘’ ***’’ dz. ***, Svitenes pagasts, Rundāles novads, faktiskā dzīvesvieta ‘’ ***’’,
Svitenes pagasts, Rundāles novads, iesniegums par viņa ievietošanu ilgstošā sociālā aprūpes
iestādē. A.Z. ir noteikta otrā invaliditātes grupa līdz 22.08.2018. un tiek kārtota nepieciešamā
dokumentācija tās pagarināšanai. Viņš saņem invaliditātes pensiju 225.10 euro. No 29.jūnija A.Z.
atrodas Bauskas slimnīcā. Līdz 12.07.2018. viņš ārstējās stacionārā, bet līdz ievietošanai ilgstošā
sociālās aprūpes iestādē, aprūpes nodaļas sociālajās gultās, kuru izmaksa ir 15.00 euro diennaktī.
Veselības stāvokļa dēļ viņam ir nepieciešama pastāvīga sociālā un medicīniskā aprūpe.
Rundāles novada Sociālais dienests ir veicis telefonaptauju un cenu salīdzinājumu par ilgstošo
sociālās aprūpes pakalpojumu iestādēm. Šobrīd vieta ir pansionātā ‘’Jaunāmuiža’’, Krustpils
novadā, kur uzturēšanas maksa diennaktī ir 18.00 euro.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kas nosaka, ka
pašvaldībai ir jānodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība
maznodrošinātām

ģimenēm

un

sociāli

mazaizsargātām

personām,

veco

ļaužu

nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana
ar naktsmītni u.c.); 21.panta pirmās daļas 23.punktu, kas nosaka, ka pašvaldība lemj par
kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. Pantā minētās funkcijas un nosakāmas atbildīgās
amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo un ceturto daļu, kas nosaka, ka pašvaldībai, kuras
teritorijā persona ir reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai
iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību,

pašvaldības, kuras nav izveidojušas nepieciešamos sociālo pakalpojumu sniedzējus, slēdz
līgumus ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem savā teritorijā vai ar citām pašvaldībām
par minēto sociālo pakalpojumu sniegšanu un samaksu, šie pakalpojumi pilnībā vai daļēji
tiek finansēti no pašvaldības budžeta,
1. Noslēgt līgumu ar pansionātu „Jaunāmuiža’’, Kūku pagasts, Krustpils novads,
par sociālā pakalpojuma (sociālā aprūpe) sniegšanu A.Z., personas kods ***;
2. Līgums stājas spēkā no 2018.gada 1.augusta.
Pieņemto lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 188.pantu ‘’Pieteikuma
iesniegšanas termiņš’’ un 189.panta „Pieteikuma iesniegšanas tiesā” pirmo daļu, ir tiesības
pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas
attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.
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