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Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā 

 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3. panta trešo daļu, Ministru kabineta 

2003. gada noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un 

kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta 6. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma (turpmāk – Aprūpe) piešķiršanas, saņemšanas 

un samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī aprūpes pārtraukšanu, pakalpojuma 

jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

2. Par aprūpes nepieciešamību un tās apjomu aprūpējamai personai pēc iesnieguma saņemšanas 

lemj Sociālais dienests (turpmāk – Dienests). 

3. Aprūpi Dienests nodrošina darba dienās. 

4. Aprūpi nodrošina Rugāju novadā dzīvesvietu deklarētām pensijas vecumu sasniegušām 

personām, personām ar funkcionāliem traucējumiem un krīzē nonākušām personām. 

5. Līgumi par Aprūpes sniegšanu tiek slēgti 27.05.2003. Ministru kabineta noteikumos Nr. 275 

“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 

pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” paredzētajā kārtībā. 

 

II. Aprūpes mājās pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtība 

 

6. Aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti: 

  6.1. Iesniegumu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību. 

  6.2. Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, par aprūpes mājās pakalpojuma 

nepieciešamību un medicīnisko kontrindikāciju neesamību (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, 

akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības, garīga un psihiska rakstura 

traucējumiem, kas apdraud pakalpojuma sniedzēja drošību). 

 6.3. Sociālais dienests var pieprasīt personai iesniegt papildus dokumentus, vai pats iegūt 

informāciju, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai. 

https://likumi.lv/ta/id/75481-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-samaksas-kartiba-un-kartiba-kada-pakalpojuma-izmaksas-tiek-segtas-no-p...
https://likumi.lv/ta/id/75481-socialas-aprupes-un-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-samaksas-kartiba-un-kartiba-kada-pakalpojuma-izmaksas-tiek-segtas-no-p...
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6.4. dokumenti, kuri sniedz informāciju par personas un tās likumīgo apgādnieku 

maksātspēju un izziņu no mācību iestādes; 

7. Uz iesniegto dokumentu pamata sociālais darbinieks apseko personas dzīves apstākļus, nosaka 

viņas individuālās vajadzības, un sagatavo priekšlikumus, kāds pakalpojuma veids un apjoms 

aprūpējamai personai ir nepieciešams. 

8. Ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no visu šo noteikumu 5.punktā paredzēto dokumentu 

saņemšanas un personas dzīves apstākļu apsekošanas, Sociālais dienests pieņem lēmumu par 

aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību un slēdz Līgumu par aprūpes mājās pakalpojuma 

nodrošināšanu. 

9. Aprūpe mājās netiek nodrošināta personām: 

9.1. kuras ir noslēgušas uztura līgumu, kurā ir paredzēta viņas aprūpe un šī aprūpe tiek 

nodrošināta vai var tikt nodrošināta no uztura ņēmēja vai likumīgo apgādnieku puses, 

9.2. kuras atsavinājušas savas īpašuma tiesības (dāvinājums, pirkuma - pārdevuma līgums 

un tml.), saglabājot īres tiesības šajā dzīvojamā platībā un kurai saskaņā ar īpašuma atsavinājuma 

līguma nosacījumiem tiek nodrošināta aprūpe no personas, kas ieguvusi īpašuma tiesības uz 

attiecīgo īpašumu vai likumīgo apgādnieku puses, 

9.3. personām, kuras slimo ar tuberkulozi atklātā formā un bīstamām infekcijas vai seksuāli 

transmisīvām slimībām, kā arī personas ar garīga un psihiska rakstura traucējumiem, kas apdraud 

pakalpojuma sniedzēja drošību. 

10.Aprūpes mājās pakalpojumu pārtrauc, ja: 

10.1. persona atgūst pašaprūpes spējas vai rodas apstākļi, kad aprūpe mājās nav 

nepieciešama (personas ievietošana stacionārā vai rehabilitācijas iestādē), 

10.2.personas aprūpi spēj nodrošināt viņas apgādnieki vai ģimenes locekļi, 

10.3. persona atsakās (rakstiski) no aprūpes mājās, 

10.4. persona ir noslēgusi uztura līgumu vai cita veida līgumu, kurā ir paredzēta viņas 

aprūpe un šī aprūpe tiek nodrošināta vai var tikt nodrošināta no uztura ņēmēja vai likumīgo 

apgādnieku puses, 

  10.5. persona atsavinājusi savas īpašuma tiesības (dāvinājums, pirkuma - pārdevuma 

līgums un tml.), saglabājot īres tiesības šajā dzīvojamā platībā un kurai saskaņā ar īpašuma 

atsavinājuma līguma nosacījumiem tiek nodrošināta aprūpe no personas, kas ieguvusi īpašuma 

tiesības uz attiecīgo īpašumu vai likumīgo apgādnieku puses, 

10.6. persona trešo reizi pēc kārtas atrodas alkohola, narkotisko vai citu toksisko vielu 

reibumā, ja aprūpētājs par konstatētajiem faktiem ir rakstiski ziņojis Sociālajam dienestam, 

10.7. persona necienīgi, agresīvi izturas pret aprūpētāju un par to aprūpētājs rakstiski ir 

ziņojis Sociālajam dienestam, 

10.8. persona sniegusi nepatiesas ziņas vai apzināti maldinājusi Sociālo dienestu par 

aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību. 

11. Aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas nepieciešamību periodiski pārskata - pastāvīgās 

aprūpes gadījumā ne retāk kā vienu reizi sešos mēnešos, pagaidu aprūpes gadījumā pēc 

nepieciešamības vai pēc personas pieprasījuma. 

 

III. Aprūpes mājās formas un veidi 

 

12. Persona var saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, kas ietver: 

12.1.personisko aprūpi: 

12.1.1. palīdzību personīgās higiēnas nodrošināšanā (inkontinences līdzekļu 

nomaiņa, matu mazgāšana, ķemmēšanās, skūšanās, mazgāšanās vannā vai dušā), izņemot 

podologa pakalpojumus; 

12.1.2. palīdzību apģērbties; 

12.1.3. palīdzību ēdiena gatavošanā, siltā ēdiena piegādē; 

12.1.4. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšanu; 

12.1.5. pastaigu, vingrinājumu vai citu aktivitāšu nodrošināšanu; 
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12.1.6. pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sabiedrībā notiekošajiem procesiem, 

12.2. Ikdienas mājas darbus: 

   12.2.1. dzīvojamo telpu uzkopšanu, kurā uzturas persona (ne vairāk kā divas 

telpas); 

   12.2.2. pārtikas produktu pirkšanu (izņemot alkoholiskos dzērienus) un piegādi 

mājās par personas līdzekļiem; 

12.2.3. medikamentu un pārējo ikdienas preču pirkšanu un piegādi mājās par 

personas līdzekļiem; 

  12.2.4. komunālo un citu maksājumu kārtošanu ar personas piekrišanu; 

12.2.5. gultas veļas nomaiņu; 

   12.2.6. trauku mazgāšanu; 

   12.2.7. sadzīves atkritumu iznešanu; 

   12.2.8. kurināmā piegādi telpās; 

   12.2.9. krāsns kurināšanu; 

   12.2.10.ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana; 

   12.2.11.logu mazgāšanu divas reizes gadā. 

13. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu: 

13.1. pastāvīgu aprūpi mājās līdz gadam (ne ilgāk) piešķir personām, kuras vecuma, 

garīgas slimības vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko 

aprūpi, 

13.2. pagaidu aprūpi mājās līdz sešiem mēnešiem (ne ilgāk) piešķir personām, kuras 

īslaicīgu funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi. 

14. Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, 

tiek noteikti četri aprūpes pakalpojuma līmeņi: 

14.1. pirmais aprūpes līmenis – nepārsniedzot  4 stundas nedēļā vai ne vairāk kā 16 stundas 

mēnesī; 

14.2. otrais aprūpes līmenis – nepārsniedzot  6 stundas nedēļā vai ne vairāk kā 24 stundas 

mēnesī; 

14.3. trešais aprūpes līmenis tiek nodrošināts ar klienta ģimenes locekļu vai kopā dzīvojošas 

personas atbalstu – nepārsniedzot  8 stundas nedēļā vai ne vairāk kā 32 stundas mēnesī; 

14.4. ceturtais aprūpes līmenis tiek nodrošināts ar klienta ģimenes locekļu vai kopā 

dzīvojošas personas atbalstu – nepārsniedzot  10 stundas nedēļā vai ne vairāk kā 40 stundas 

mēnesī. 

15. Aprūpes mājās pakalpojums tiek nodrošināts darba dienās. 

16. Samaksa par aprūpes mājās pakalpojumu tiek aprēķināta pamatojoties uz 14. punktā noteikto 

aprūpes līmeni un valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi. 

 

 

IV. Aprūpes mājās darba organizēšana 

 

17.Sociālais dienests pārzina un kontrolē aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu. 

17.Aprūpes mājās pakalpojumu organizē un vada atbildīgais sociālais darbinieks: 

17.1. nosaka aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas stratēģiju, plāno un organizē 

pakalpojuma sniegšanu; 

17.2. apseko klientus mājās, nosaka tiem nepieciešamā aprūpes pakalpojuma apjomu un 

periodiski pārskata to; 

17.3. veido klientu lietas; 

17.4. koordinē sadarbību ar citām pašvaldībām, valsts iestādēm un nevalstiskajām 

organizācijām; 

18. Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz aprūpētāji, kuri ir noslēguši līgumu ar Sociālo dienestu 

(Rugāju novada domi). 
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18.1. Aprūpētājs sistemātiski aizpilda darba atskaiti/grafiku, kurā norāda veikto 

pakalpojuma apjomu un darba ilgumu; 

18.2. Samaksa par aprūpētāja darbu tiek noteikta pēc aprūpējamo personu skaita un sniegtā 

pakalpojuma apjoma saskaņā ar valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi. 

 

V. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

19. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Rugāju novada domes priekšsēdētājai 

iesniedzot iesniegumu Rugāju novada domē, domes priekšsēdētājas lēmumu var apstrīdēt 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.  

 

VII. Noslēguma jautājumi 

 

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Rugāju novada domes 

bezmaksas informatīvajā izdevumā “Kurmenīte”. 

21. Ar šiem noteikumiem spēku zaudē Rugāju novada domes 2012. gada 15. marta saistošie 

noteikumi Nr.4/2010 “Par aprūpi mājās”. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S. Kapteine 
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Paskaidrojuma raksts 

saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2019 

“Aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšana Rugāju novadā” 

 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura 

izklāsts. 

Šie saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājas pakalpojuma (turpmāk-

Aprūpe) piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību, pakalpojuma 

veidus, līmeņus, kā arī aprūpes pārtraukšanu, pakalpojuma jautājumos 

pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

2. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu kvalitatīvu un 

pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu sociāli neaizsargātajām 

iedzīvotāju grupām. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi paredz finansējumu no pašvaldības budžeta daļas, kas 

ir novirzīta sociālajiem pabalstiem.  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 

neietekmē. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Rugāju novada Sociālais dienests. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas, jo nav nepieciešamas. 

 

 

 

 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja                          S.Kapteine 

 

 

 
 

 

 

  


