TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: pasts@tukums.lv

LĒMUMS
Tukumā
2020.gada 30.septembrī

prot.Nr.22, 11.§.

Par saistošo noteikumu „Par grozījumiem
2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos
Nr.26 „Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras
„Tukuma novada sociālais dienests”
maksas pakalpojumiem”” apstiprināšanu
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.27 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes
2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras
„Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem””.
2. Saistošos noteikumus Nr.27 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2015.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma
novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai elektroniskā veidā
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
3. Noteikt, ka saistošie noteikumi Nr.27 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes
2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras
„Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”” stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas Tukuma novada Domes informatīvajā izdevumā „Tukuma Laiks”.
4. Saistošos noteikumus Nr.27 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2015.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma
novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem””:
4.1. publicēt Tukuma novada Domes informatīvajā izdevumā „Tukuma Laiks”;
4.2. publicēt Tukuma pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv;
4.3. izvietot pieejamā vietā Domes ēkā un pagastu pārvaldēs.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

SN_27_2020

N.Rečs

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2015.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras
„Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem””
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.
Projekta Personām, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija
nepieciešamības
noteikumiem Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un
pamatojums
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" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija"
īstenošanas noteikumi” saņem sabiedrībā balstītus sociālos pasākumus ir
izstrādāts atbalsta plāns. Atbalsta plānā ir noteikti atbalsta pasākumi ar
mērķi uzlabot personu sociālās funkcionēšanas spējas. Viens no
šādiem atbalsta pasākumiem ir ABA (applied behavior analysis) terapija
-– efektīva un zinātniski pierādīta apmācības un uzvedības korekcijas
metode. Lai Tukuma novada pašvaldības aģentūra “Tukuma novada
sociālais dienests” nodrošinātu minētā atbalsta pasākuma pieejamību un
īstenošanu, kā arī ir projekta finansējuma apgūšanu, nepieciešams
noteikt maksu par pakalpojumu.
2. Īss projekta satura
Saistošie noteikumi nosaka maksu ABA (applied behavior analysis)
izklāsts
terapijai.
3. Informācija par
plānoto
projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par
plānoto
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām
ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Pakalpojuma nodrošināšanas izmaksas plānots segt saskaņā ar Ministru
kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313 "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" 9.2.2.1. pasākuma
"Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”.
Projekts šo jomu neskar.
Administratīvajām procedūrām tiek pakļauta lēmuma pieņemšana,
izpildes administrēšana un pārsūdzība.
Nav organizētas.

(personiskais paraksts)

N.Rečs

TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
SN_27_2020

www.tukums.lv

e-pasts: pasts@tukums.lv
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 30.09.2020.
lēmumu (prot. Nr.22, 11.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2020.gada 30.septembrī

Nr.27
(prot.Nr.22, 11.§.)

Par grozījumiem 2015.gada 26.novembra
saistošajos noteikumos Nr.26 „ Par Tukuma novada
pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais
dienests” maksas pakalpojumiem”
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17.panta otro un ceturto daļu

Izdarīt Tukuma novada Domes 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „ Par
Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas
pakalpojumiem” šādus grozījumus:
izteikt pielikuma IX. nodaļas “Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes
centrā” 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
9.2.

Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centra pakalpojums
Dienas centrā “Saimīte”
Līdzmaksājums ēdināšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas
centra pakalpojumam Dienas centrā “Saimīte”
Pusdienas
Launags
Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centra pakalpojuma
Dienas centrā “Saimīte” ietvaros sniegtie pakalpojumi.
Speciālista konsultācija ar Montesori metodi (viena nodarbība)
Speciālista konsultācija ar Smilšu terapijas metodi (viena konsultācija)
Logopēda konsultācija (viena konsultācija 60 min.)

28,54
40,95
36,81

ABA (applied behavior analysis) terapija

55,55

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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N.Rečs

5,97
0,75
0,49
0,26

TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: pasts@tukums.lv
APSTIPRINĀTI
ar Tukuma novada Domes 26.11.2015.
lēmumu (prot. Nr.13, 3.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti
ar Tukuma novada Domes lēmumu:
- 24.03.2016. (prot. Nr.4, 6.§),
- 24.11.2016. (prot. Nr.16, 13.§),
- 30.03.2017. (prot.Nr.5, 5.§),
- 23.11.2017. (prot.Nr.19, 7.§),
- 28.06.2018. (prot.Nr.15, 8.§),
- 28.03.2019. (prot.Nr.4, 3.§)
- 30.09.2020. (prot. Nr.22, 11.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Tukumā
2015.gada 26.novembrī

Nr.26
(prot. Nr.13, 3.§)

Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras
„Tukuma novada sociālais dienests”
maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
17.panta otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka maksu par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma
novada sociālais dienests” (turpmāk – Tukuma novada sociālais dienests) sniegtajiem
pakalpojumiem.
2. Maksa par pakalpojumiem ir noteikta saistošo noteikumu „Tukuma novada pašvaldības
aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” sniegto maksas pakalpojumu cenrādis” pielikumā.
21. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 13.§).
3. Maksas pakalpojumos ietvertie pasākumi, kā arī to saņemšanas un piešķiršanas kārtība
noteikta ar Tukuma novada Domes 2015.gada 26.marta Tukuma novada saistošajiem noteikumiem
Nr.10 „Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu”.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. lēmumu (prot.Nr.4, 6.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 23.11.2017. lēmumu (prot.Nr.19, 7.§)

4. Izvērtējot konkrēto gadījumu, pamatojoties uz objektīviem lietas apstākļiem, Tukuma
novada sociālā dienesta direktors var pilnīgi vai daļēji atbrīvot personu no maksas par sniegtajiem
pakalpojumiem, par to pieņemot lēmumu. Lēmumu var apstrīdēt Tukuma novada Domes
Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.
41. Svītrots ar Tukuma novada Domes 28.06.2018. lēmumu (prot.Nr.15, 8.§).
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42. Līdzmaksājums ēdināšanai Dienas centrā “Saimīte” netiek piemērots Tukuma novadā
deklarētām trūcīgām un maznodrošinātām personām, kā arī bērniem ar invaliditāti.”
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.06.2018. lēmumu (prot.Nr.15, 8.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.03.2019. lēmumu (prot.Nr.4, 3.§)

43. Tukuma novadā deklarētām trūcīgām personām līdzmaksājums ēdināšanai Dienas
aprūpes centrā “Saime” netiek piemērots, savukārt, Tukuma novadā deklarētām maznodrošinātām
personām līdzmaksājums ēdināšanai tiek piemērots 50% apmērā.
44. Tukuma novadā deklarētām personām Higiēnas pakalpojumi vienu reizi nedēļā tiek
sniegti bez maksas.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.03.2019. lēmumu (prot.Nr.4, 3.§)

5. Tukuma novada sociālais dienests ir atbildīgs par šo saistošo noteikumu izpildes
nodrošināšanu, kā arī par no maksas pakalpojumu sniegšanas iegūto finansējumu izlietojumu.
6. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada Domes
2011.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.12 „Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma
novada sociālais dienests” maksas pakalpojumi”.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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Ē.Lukmans

Pielikums
Tukuma novada Domes 26.11.2015.
saistošajiem noteikumiem Nr.26

Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests”
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.

Pakalpojuma veids

Cena
(euro)

I. Svītrots ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 13.§)

2.1

II. Masāžas pakalpojumi Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām
personām ar invaliditāti (1 masāžas reize 15 min):
Viena masāžas zona

2,50

3.1.
3.2.
3.3.

III. Fizioterapeita pakalpojums (par 1 reizi)
Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām ar invaliditāti
Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām ar draudošu invaliditāti
Jauniešiem ar stājas traucējumiem

5,28
5,28
4,70

4.1.
4.2.

IV. Slinga terapija, nūjošanas u.c pakalpojumi (par 1 reizi)
Relaksācija slingā (15min)
Nūjošanas apmācība (par 1 reizi)

2,81
2,54

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

V. Sociālā darba ietvaros sniegtie pasākumi
Psihologa konsultācija (par vienu konsultāciju)
Jurista konsultācija (par vienu konsultāciju)
Atbalsta grupas apmeklēšana (par vienu reizi)
Sociālā darbinieka konsultācijas (par vienu konsultāciju)
Psihosociālā konsultācija (par vienu konsultāciju)

29,00
26,22
23,34
26,18
26,26

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

7.1.
7.1.1.

VI. Higiēnas pakalpojumi
Duša Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām (līdz 30 min)
Duša Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecuma personām
un personām ar invaliditāti (līdz 30 min)
Duša ar asistentu Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecuma
personām un personām ar invaliditāti (līdz 30 min)
Veļas mazgāšana Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecuma
personām un personām ar invaliditāti (par vienu reizi)
Veļas mazgāšana Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām (par
vienu reizi)
Veļas žāvēšana Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām pensijas vecuma
personām un personām ar invaliditāti (par vienu reizi)
Veļas žāvēšana Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām personām (par
vienu reizi)
VII. Patversmes pakalpojums
Patversmes pakalpojums (par uzturēšanās nakti)
Patversmes pakalpojums Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām
personām, līdz 30 dienām ir bez maksas, bet personām, kuras patversmē
uzturas ilgāk par 30 dienām (par uzturēšanās nakti)
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0,67
0,67
0,78
0,77
1,02
0,77
1,03

14,10
2,01

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.2.
7.2.1.
7.2.2.

7.3.
7.4.

8.1.
8.1.1.
8.1.2.

9.1.

9.2.

9.3.

Patversmes pakalpojums Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām
personām, līdz 30 dienām ir bez maksas, bet personām, kuras patversmē
uzturas ilgāk par 30 dienām un, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz Valstī
noteikto trūcīgas personas ienākuma līmeni (par uzturēšanās nakti)
Patversmes pakalpojums Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām
personām, kuri patversmē nepārtraukti uzturas ilgāk par diviem mēnešiem un
kuru ienākumu līmenis nepārsniedz Valstī noteikto trūcīgas personas
ienākuma līmeni (par uzturēšanās nakti)
Patversmes pakalpojums Tukuma novadā dzīvesvietu deklarējušām
personām, kuras patversmē nepārtraukti (30 dienu starplaikā) uzturas ilgāk
par četriem mēnešiem un kuru ienākumu līmenis nepārsniedz Valstī noteikto
trūcīgas personas ienākuma līmeni (par uzturēšanās nakti)
Uzturēšanās ģimenes krīzes istabā (par istabu diennaktī) (nav iekļauta
ēdināšana)
Ģimenei ar bērniem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Tukuma novadā, kuri
patversmē nepārtraukti uzturas līdz 6 mēnešiem (par istabu diennaktī)
Ģimenei ar bērniem, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši Tukuma novadā, kuri
patversmē nepārtraukti uzturas ilgāk par 6 mēnešiem (par istabu diennaktī)
neieskaitot maksu par izmantotajiem higiēnas pakalpojumiem
Holesterīna pārbaude (par vienu manipulāciju)
Cukura līmeņa noteikšana asinīs (par vienu manipulāciju)
VIII. Grupu dzīvoklis
Grupu dzīvokļa pakalpojums (par vienu uzturēšanās dienu)
Bez pašaprūpes prasmēm
Ar pašaprūpes prasmēm
IX. Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centrā
Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centra pakalpojums
dienas centrā “Saime” (par vienu uzturēšanās dienu)
Līdzmaksājums ēdināšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas
centra pakalpojumam dienas centrā “Saime”
Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centra pakalpojums
Dienas centrā “Saimīte”
Līdzmaksājums ēdināšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas dienas
centra pakalpojumam Dienas centrā “Saimīte”
Pusdienas
Launags
Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centra pakalpojuma
Dienas centrā “Saimīte” ietvaros sniegtie pakalpojumi.
Speciālista konsultācija ar Montesori metodi (viena nodarbība)
Speciālista konsultācija ar Smilšu terapijas metodi (viena konsultācija)
Logopēda konsultācija (viena konsultācija 60 min.)
ABA (applied behavior analysis) terapija
Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija dienas aprūpes centra pakalpojums
Slampes un Džūkstes kopienas centrā “Rīti”

0,70

1,01

1,51

24,69
2,47
6,17

2,95
1,50

14,67
8,66

8,91
1,66
5,97
0,75
0,49
0,26

28,54
40,95
36,81
55,55
6,85

X. Svītrota ar Tukuma novada Domes 23.11.2017. lēmumu (prot.Nr.19, 7.§)

10.1.

XI. Telpu noma semināriem, grupu nodarbībām un citiem sociālajiem
mērķiem organizētajiem pasākumiem
Semināra telpa (par vienu stundu)
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2,50

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. lēmumu (prot.Nr.4, 6.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.11.2016. lēmumu (prot.Nr.16, 13.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.03.2017. lēmumu (prot.Nr.5, 5.§)
Ar Tukuma novada Domes 23.11.2017. lēmumu (prot.Nr.19, 7.§.)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.06.2018. lēmumu (prot.Nr.15, 8.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.03.2019. lēmumu (prot.Nr.4, 3.§)
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 30.09.2020. lēmumu (prot.Nr.22, 11.§)

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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Ē.Lukmans

