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Saistošie noteikumu projekts (turpmāk – noteikumi) nosaka Aizkraukles
novada pašvaldības nodrošināto un sniegto sociālo pakalpojumu veidus,
to saņemšanas un finansēšanas kārtību. Noteikumi reglamentē
iedzīvotājiem pieejamos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus dzīvesvietā, pašvaldības nodrošinātos sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijās un sociālā darba
pakalpojumu.
Noteikumi nosaka sociālo pakalpojumu apmaksas nosacījumus, klientam
vai viņa apgādniekam nosakot pilnu vai daļēju samaksu par pakalpojumu
vai iespēju saņemt no pašvaldības budžeta finansētu bezmaksas
pakalpojumu.
Pašvaldība pakāpeniski attīsta iedzīvotājiem dzīvesvietā pieejamo
sociālo pakalpojumu klāstu, izmantojot Eiropas sociālā fonda (ESF) un
pašvaldības līdzekļus, tādēļ ir nepieciešamība precizēt esošo sociālo
pakalpojumu veidus, nodrošināt iespēju iedzīvotājiem saņemt sabiedrībā
balstītus pakalpojumus un piesaistīt sociālo pakalpojumu sniedzējus.
Jaunie noteikumi paredz ne tikai sociālos pakalpojumus trūcīgām un
maznodrošinātām personām, bet arī nosacījumus pakalpojumu
saņemšanai, ja klients pakalpojuma izmaksas var segt no saviem
līdzekļiem vai veikt līdzmaksājumu atbilstoši savam ienākumu līmenim.
Pakalpojumiem personām ar garīga rakstura traucējumiem - aprūpe
mājās un atbalsta grupas un nodarbību grupas, būs iespēja piesaistīt ESF
projektu finansējumu.
Noteikumi apstiprina
pašvaldības nodrošināto pakalpojumu
izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar Metodiku par vienas vienības
izmaksu standarta likmju aprēķinu un piemērošanu ESF darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība”9.2.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo
pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu
pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” pasākuma
“Deinstitucionalizācija” īstenošanai.
Noteikumu realizēšana tiek nodrošināta atbilstoši Aizkraukles novada
pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem sociālai nodrošināšanai.

Nav attiecināms

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti
"Domes Vēstis" un novada domes mājas lapā. Saistošo noteikumu
izpildi nodrošinās novada sociālais dienests.
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