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                Viļānos  

APSTIPRINĀTI 

ar Viļānu novada pašvaldības domes  

2017.gada 14.septembra 

lēmumu (prot. Nr.7 27§) 

 

PRECIZĒTS:  

Ar Viļānu novada pašvaldības domes  

                                                                                          2017.gada 23.novembra 

                                                                                                                                           lēmumu (prot. Nr.10 25§) 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.99 
 

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2016.gada 19.maija saistošajos noteikumos 

Nr.84 „Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”” 

  

                                               Izdoti saskaņā ar  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

3.panta otro un trešo daļu                                                                     
 

Izdarīt 2016.gada 19.maija Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.84 „Sociālie 

pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu”.                                                              

 

2.Izteikt noteikumu 1.5.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

       „1.5.6. ēdināšanas pakalpojums”. 

 

1.Noteikumu IX nodaļu izteikt šādā redakcijā: 

 

                                     „IX. Ēdināšanas pakalpojums 

9.1. Ēdināšanas pakalpojuma mērķi un uzdevumi:  

         9.1.1. veicināt pensionāru, personu ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanos 

                  vai saglabāt esošo dzīves kvalitāti;                                

         9.1.2. sniegt materiālu atbalstu krīzē nonākušām personām un bērniem no  

                    sociālā riska ģimenēm; 

         9.1.3. ievērojot personu pamatvajadzības, nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu              

                   iespējami tuvu personas dzīvesvietai. 
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9.2. Pakalpojumu var saņemt sekojošas pašvaldības iedzīvotāju grupas: pensionāri, kuriem 

nav apgādnieku, personas ar invaliditāti, personas, kuriem ir piešķirta pašvaldības aprūpe 

mājas, bērni, kuri apmeklē SAC “Cerība”, krīzes situācijā nonākušās personas. 

9.3. Ēdināšanas pakalpojumu sniedz SAC “Cerība”.  

9.4. Pakalpojuma pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība:  

         9.4.1. lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu pakalpojuma  

                     sniedzējam; 

    9.4.2. krīzes situācijā nonākušās personas griežas pēc palīdzības sociālajā dienestā, 

kur pēc sociālo situācijas noskaidrošanas, sociālais darbinieks izsniedz 

nosūtījumu ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai; 

                   9.4.3.bērni, kuri apmeklē SAC “Cerība”, saņem ēdināšanas pakalpojumu-launagu.  

9.5. Ēdināšanas pakalpojums (launags) bērniem no sociālā riska un trūcīgām ģimenēm,  

kuri apmeklē SAC “Cerība”, ir bezmaksas. 

9.6. Pārējām personām, kuras izmanto ēdināšanas pakalpojumu, maksa par pusdienām 

tiek aprēķināta katra mēneša beigās pēc izlietoto produktu vērtības. 

9.7. Ēdināšanas pakalpojumu persona var saņemt vienu reizi dienā no pirmdienas līdz 

piektdienai.” 

 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         Jekaterina Ivanova 
 

 
 

  



Paskaidrojuma raksts 

 

Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.99 

„Grozījumi Viļānu novada pašvaldības 2016. gada 19.maija saistošajos noteikumos Nr.84„ 

Sociālās pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”” 
 

  

 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja                                         Jekaterina Ivanova 
 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Viļānu novada pašvaldībā ir spēkā 2016. gada 19.maija 

saistošie noteikumi Nr.84„ Sociālie pakalpojumi un to 

piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”. Noteikumi reglamentē 

pašvaldībā sniegtos sociālos pakalpojumus, vienu no tiem ir 

sociālās virtuves pakalpojums, ko sniedz Sociālā atbalsta 

centrs “Cerība”. Viļānu novada pašvaldības domes 2017.gada 

19.janvāra lēmums Nr.1, 14§ paredz Sociālā atbalsta centra 

“Cerība” klientiem paredzēto ēdienu gatavošanu Viļānu 

pirmskolas izglītības iestādē. Līdz ar to jāveic izmaiņas  

saistošajos noteikumos Nr.84„ Sociālie pakalpojumi un to 

piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”.  

2. Īss projekta satura izklāsts Ar norādītājiem grozījumiem tiks grozīta saistošo noteikumu 

IX. nodaļa un sociālās virtuves pakalpojums tiks aizstāts ar 

ēdināšanas pakalpojumu.   

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav attiecināms. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Jaunas struktūras nav jāveido. Dokumentus iesniedz, izskata 

un lēmumus par sociālajiem pabalstiem pieņem Viļānu novada 

pašvaldības Sociālais dienests. Apstrīdēšana notiek likumā 

noteiktajā kārtībā Viļānu novada pašvaldības domē. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Nav notikušas. 


