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Līvānu novada domes saistošie noteikumi
„Par sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas un apmaksas
kārtību Līvānu novadā”
LĪVĀNOS

2009. gada 26. februārī

Nr.5

Izdoti saskaņā ar likumiem ”Par pašvaldībām” 21. un 43. pantu,
“Par sociālo drošību” 11. pantu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 23. pantu,
Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275
“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un
kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”,
Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumiem Nr.288
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”.
_______________________________________________________________________________
Grozījumi: Līvānu novada domes 26.09.2013. gada saistošo noteikumu Nr. 17 „Grozījumi Līvānu
novada domes 2009. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sociālās aprūpes mājās
pakalpojuma piešķiršanas un apmaksas kārtību Līvānu novadā” redakcijā.
_______________________________________________________________________________

I Vispārīgie noteikumi
1. Sociālā aprūpe mājās ir praktisku pakalpojumu komplekss mājās personām, kuras
objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.
2. Tiesības saņemt sociālo aprūpi mājās ir:
2.1. Līvānu novadā dzīvojošām (reģistrētām) personām, kuras vecuma dēļ, garīga
vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu
personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu
apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību.
2.2. Līvānu novadā dzīvojošām (reģistrētām) personām, kurām slimības laikā vai
atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko

aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ
nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību.
2.3. Līvānu novadā dzīvojošiem (reģistrētiem) bērniem invalīdiem vai personām
ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu
apstākļu (vecuma vai veselības stāvokļa) dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.
II Sociālās aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtība
3. Lai saņemtu aprūpi mājās, personai (vai tās pilnvarotai personai) Līvānu novada
sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:
3.1. rakstisks iesniegums, norādot problēmu un tās risināšanai vēlamo sociālo
pakalpojumu,
3.2. invalīda apliecības kopija, ja personai ir noteikta invaliditāte vai cita
invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija,
3.3. dzīvesvietas izziņa,
3.4. izziņa par pensijas, piemaksas, atlīdzības un valsts sociālā pabalsta vai valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru,
3.5. ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli.
4. Persona tiek apmeklēta dzīves vietā un tiek novērtēta personas pašaprūpes,
mobilitātes un ar mājas dzīvi saistīto darbību funkcionālo traucējumu pakāpe.
5. Ja personai, kura pieprasa aprūpi mājās, ir likumīgie apgādnieki vai arī vienā
mājoklī ar aprūpējamo dzīvo citas personas, sociālā dienesta darbinieki vispirms
izvērtē šo personu iespēju nodrošināt nepieciešamo aprūpi.
6. No iesniegtajiem dokumentiem tiek noformēta aprūpējamās personas lieta, kura
atrodas Līvānu novada sociālajā dienestā.
7. Lēmumu par aprūpes mājās piešķiršanu personai un pakalpojuma apjomu 10
dienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas pieņem Līvānu novada sociālais
dienests
8. Sociālā dienesta lēmumu viena mēneša laikā pēc tā paziņošanas var apstrīdēt
Līvānu novada domē.
9. Ja Līvānu novada domes lēmums personu nepamierina, personai ir tiesības
lēmumu pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas.
III Sociālās aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanas un samaksas kārtība
10. Mājas aprūpes pakalpojumu sniedz institūcija, ar kuru Līvānu novada dome ir
noslēgusi līgumu par pakalpojuma sniegšanu.
11. Aprūpes mājās pakalpojumi tiek sniegti par samaksu saskaņā ar palīdzības
sniedzēja nostrādāto stundu skaitu un stundas tarifa likmi EUR 3,13.
/Ar grozījumiem 26.09.2013. gada saistošo noteikumu Nr. 17 redakcijā/

12. Aprūpējamā vai viņa apgādnieku pienākums ir samaksāt par saņemto
pakalpojumu – aprūpi mājās.
13. No maksas par pakalpojumu tiek atbrīvoti aprūpējamie, kuru ienākumi
nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu.

14. Aprūpējamie, kuru ienākumi pārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu, par
pakalpojumu maksā 50 % vai 100 % apmērā, izvērtējot sniedzamā pakalpojuma
apjomu un ģimenes (personas) ienākumu līmeni.
Līvānu novada domes priekšsēdētājs
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