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Paskaidrojuma raksta
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Uz  doto  brīdi  sociālo  pakalpojumu  veidus  un  personu  loku,  kurām  ir
tiesības  saņemt  noteikumos  minētos  sociālos  pakalpojumus, kā  arī  sociālo
pakalpojumu  saņemšanas  un  pieņemto  lēmumu  par  sociālo  pakalpojumu
piešķiršanu  vai  atteikumu  apstrīdēšanas  un  pārsūdzēšanas  kārtību  nosaka
Rēzeknes  novada  pašvaldības  2009.gada  29.  decembra  saistošie  noteikumi
Nr.13 „Par  Rēzeknes novada pašvaldības  sociālajiem pakalpojumiem”
turpmāk - Saistošie noteikumi Nr.13,  kuri  spēkā  no 2010.gada 23. februāra
(publicēti  Rēzeknes  novada  pašvaldības  bezmaksas  izdevumā  „Rēzeknes
novada ziņas” 2010.gada 22. februārī).

Atbilstoši  Saistošo noteikumu Nr.13  9.1.punktam,  sociālo rehabilitāciju
sniedz  bērnam,  kurš  ir  prettiesisku  darbību  –  noziedzīgu  nodarījuma,
ekspluatācijas,  seksuālās  izmantošanas,  vardarbības  vai  jebkādas  citas
nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš atgūtu
fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā atbilstoši Ministru kabineta
2008.gada 8.septembra noteikumiem Nr. 719 „Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis
no prettiesiskām darbībām, sniedz nepieciešamo palīdzību.”

Atbilstoši Saistošo noteikumu Nr.13  11.2.punktam, tiesības saņemt servisa
dzīvokļa  pakalpojumu ir  personai  ar  smagiem funkcionāliem traucējumiem,
kuru mājoklis nav pielāgots cilvēkam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem
un kurām ir tiesības saņemt palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
      Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.13, Rēzeknes novada pašvaldība
ir  konstatējusi,  ka ar  ārējo normatīvo aktu maiņu nepieciešams norādīt  ,  ka
sociālo rehabilitāciju sniedz bērnam, kurš ir prettiesisku darbību – noziedzīgu
nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālās izmantošanas, vardarbības vai  jebkādas
citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizskarošas darbības – upuris, lai viņš
atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā atbilstoši,  Ministru
kabineta  2009.gada  22.decembra  noteikumiem  Nr.1613  „K ārtība  kādā
nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.”

Pielietojot praksē Saistošos noteikumus Nr.13, Rēzeknes novada pašvaldība
ir konstatējusi, ka nepieciešams precizēt esošā teksta redakciju un izteikt jaunā
redakcijā - tiesības saņemt servisa dzīvokļa pakalpojumu ir personai ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem, kuru mājoklis nav pielāgots cilvēkam ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem.

Ņemot  vērā  minēto,  nepieciešams veikt  grozījumus  Saistošo  noteikumu
Nr.13, izdodot jaunus Saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Rēzeknes novada pašvaldības  2011.gada__oktobra saistošie noteikumi
Nr.__  „Par  grozījumiem  Rēzeknes  novada  pašvaldības   2009.gada
3.decembra  saistošajos  noteikumos  Nr.13  „Par  Rēzeknes  novada
pašvaldības  sociālajiem  pakalpojumiem””,  projekts,  turpmāk  -  Saistošo
noteikumu projekts, izdots saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām ”43.panta trešo
daļu,  Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma 3. panta otro un trešo
daļu.

Saistošo noteikumu projekta izdošanas mērķis – izdarīt grozījumus spēkā
esošajos Saistošajos noteikumos Nr.13,  precizēt Saistošo noteikumu tekstu, kā
arī nodrošināt saistošo noteikumu redakciju atbilstoši spēkā esošajiem ārējiem
normatīvajiem aktiem.



3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu projekta īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. Lai
nodrošinātu saistošo noteikumu projekta izpildi nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Ar  Saistošo  noteikumu  projektu  tiks  atvieglota  un  uzlabota  dzīvokļa
pabalsta pieejamība novada pašvaldības iedzīvotājiem.

Ar  Saistošo  noteikumu  projektu  nav  noteikta  mērķgrupa,  uz  kuru
attiecināms saistošo noteikumu projekta tiesiskais regulējums.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Personas  Saistošo  noteikumu  projekta  piemērošanas  jautājumos  var
griezties Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina
līdzšinējo kārtību, kas noteikta ar Saistošajiem noteikumiem Nr.13.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Sabiedrības  līdzdalība  Saistošo  noteikumu  projekta  izstrādāšanā  netika
nodrošināta  tādēļ,  ka  Saistošo  noteikumu  projekts  neierobežo  sabiedrības
tiesības, pretēji -  uzlabo sociālo pakalpojumu pieejamību personām.


