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3. Par P. K. ievietošanu sociālās aprūpes iestādē sociālā pakalpojuma saņemšanai.
Rundāles Sociālajā dienestā 13.03.2020. tika saņemts P. K., personas kods **, deklarētā
dzīvesvieta **, iesniegums par viņas ievietošanu ilgstošā sociālā aprūpes iestādē. P. K. saņem
valsts vecuma pensiju 211.66 euro. No 2020.gada 28.februāra līdz 09.03.2020. P. K. atradās
Jelgavas pilsētas slimnīcā un tagad atrodas Bauskas slimnīcā. Veselības stāvokļa dēļ viņam ir
nepieciešama sociālā un medicīniskā aprūpe visu diennakti. P. K., saskaņā ar 2019.gada 2.aprīļa
MK noteikumu Nr. 138, noteikts 4.aprūpes līmenis. P. K. ir vientuļais pensionārs.
Rundāles novada Sociālais dienests ir veicis telefonaptauju un cenu salīdzinājumu par
ilgstošo sociālās aprūpes pakalpojumu iestādēm. Šobrīd vieta un lētākā cena ir pansionātā
‘’Jaunā muiža’’, Krustpils novadā, kur uzturēšanas maksa diennaktī ir 18.00 euro, t.i., aptuveni
mēnesī 558.00 euro.
Nr.p. k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SAC nosaukums
SAC “Atvasara”, Vecumnieku novads
SAC “Tērvete”, Tērvetes novads
SAC “Derpele”, Bauskas novads
SAC “Jaunāmuiža”, Krustpils novads
SAC “Pļaviņas”, Pļaviņu novads
Ģimenes atbalsta centrs ‘Dzeguzīte”,
Iršu pagasts, Kokneses novads

Diennakts cena
(euro)
20.44
23.00
19.70
18.00
16.00
22.00

Vieta ir/nav
nav
nav
ir
ir
nav
ir

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo ir noteikts, ka
pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarētā personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai
iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Savukārt
minētā panta ceturtā daļa nosaka, ka 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.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,; 21.panta
pirmās daļas 23.punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9.panta pirmo
un ceturto daļu, Rundāles novada dome nolemj:
1. ievietot P. K., personas kods **, ilgstošā sociālā aprūpes iestādē;

2. noslēgt līgumu ar sociālās aprūpes centru “Jaunā muiža”, Krustpils novads,
par sociālā pakalpojuma (sociālā aprūpe) sniegšanu lēmuma 1.punktā
minētajai personai;
3. nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu sociālā pakalpojuma sniegšanai no
Rundāles novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

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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