
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

AIZPUTES NOVADA DOME 

Atmodas ielā 22, Aizputē, LV-3456, tālr.63448188, fakss 63459148 

 

2012.gada 28.novembrī         Saistošie noteikumi Nr. 17 

Aizputē 

 

        Apstiprināti ar Aizputes novada 

domes 

        28.11.2012. sēdes lēmumu Nr.468 

        (protokols Nr.16, &.46) 

Grozījumi izdarīti ar 

2013.gada 31.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.17 

 

Aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanas un saņemšanas kārtība Aizputes novadā 

 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas: 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta 3.daļu, 

MK 27.05.2003. noteikumiem 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. Saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas, saņemšanas un 

samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī aprūpes mājās pakalpojuma 

jautājumos 

pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

2. Aprūpe mājās ir sociālais pakalpojums, kas paredz Aizputes novada pašvaldības palīdzību 

personai, kura  savu pamata dzīvesvietu ir deklarējusi  Aizputes novada administratīvajā 

teritorijā un kura, objektīvu apstākļu dēļ, nevar sevi aprūpēt. Pakalpojuma sniegšanu 

nodrošina Aizputes novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests” (turpmāk -Sociālais 

dienests). 

3. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt: 

3.1. personas, kuras vecuma dēļ, garīga vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt 

ikdienas mājas darbus un veikt savu pašaprūpi un, kurām nav likumīgu apgādnieku vai arī tie 

objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību; 

4. Par likumīgo apgādnieku šo noteikumu izpratnē ir atzīstama persona, kurai ar Civillikuma 

84.,179. un 188.pantu uzlikts apgādāšanas pienākums (bērni, vecāki, vecvecāki, laulātie, utt.). 

5. Domstarpības starp aprūpētāju un aprūpējamo izvērtē Sociālais dienests un pieņem lēmumu 

pārtraukt aprūpi vai mainīt aprūpētāju. 

 

II. Aprūpes mājās pakalpojumu piešķiršanas un saņemšanas kārtība 

6. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu  klients Aizputes novada sociālajā dienestā 

iesniedz šādus dokumentus: 
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6.1.iesniegumu, norādot problēmu un tās vēlamo risinājumu; 

6.2.ģimenes ārsta izziņu par klienta veselības stāvokli un slēdzienu par aprūpes mājās 

pakalpojuma nepieciešamību; 

6.3.nepieciešamības gadījumā zemesgrāmatu nodalījuma norakstu par personai piederošiem 

īpašumiem; 

6.4.nepieciešamības gadījumā izziņu par likumīgo apgādnieku ikmēneša ienākumiem un 

maksātspēju; 

6.5.vajadzības gadījumā dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt 

nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par 

objektīviem apstākļiem var atzīt: 

6.5.1.apgādnieka ilgstošas slimības laiku; 

6.5.2.apgādnieka atrašanos medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijās; 

6.5.3.apgādnieka alkoholismu; 

6.5.4.apgādnieks ir pensijas vecuma persona, kas fizisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi; 

6.5.5.apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta vai 

Valsts darba ekspertīzes ārstu komisijas izziņa; 

7. Sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc visu norādīto dokumentu saņemšanas apseko  

personu dzīvesvietā, izvērtē personas vajadzību pēc aprūpes mājās pakalpojuma un pieņem 

lēmumu – piešķirt ( vai atteikt) aprūpes mājās pakalpojumu. 

8. Aprūpe mājās netiek nodrošināta personām: 

8.1.kuras slimo ar tuberkulozi aktīvā formā; 

8.2.kuras slimo ar bīstamām infekcijas slimībām, 

8.3.kurām nepieciešama diennakts aprūpe. 

9. Aprūpi mājās var atteikt personai, kurai ir palīdzētspējīgi likumīgie apgādnieki . 

 

III. Aprūpes mājās pakalpojuma veidi un līmeņi 

10. Aprūpe mājās var būt pastāvīga un pagaidu: 

10.1. pastāvīgu aprūpi mājās piešķir personām, kuras vecuma vai fiziska, vai garīga rakstura 

traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu  pašaprūpi; 

10.2. pagaidu aprūpi piešķir personām, kas slimības vai atveseļošanās periodā nevar veikt 

ikdienas mājas darbus un savu pašaprūpi. 

11. Aprūpes mājās pakalpojums komplekss ir sastādīts četros līmeņos: 

11.1.pirmā līmeņa  aprūpe tiek nodrošināta 1-2 stundas, 1-2 reizes 

nedēļā (2-4 stundas nedēļā) un ietver šādus pakalpojumus: 

11.1.1.ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana; 

11.1.2.medikamentu iegāde un palīdzība to lietošanā; 

11.1.3.rūpniecības preču un pārtikas produktu iegāde; 

11.1.4.telpu uzkopšana 1 reizi nedēļā; 

11.1.5.atkritumu iznešana; 

11.1.6.logu mazgāšana 2 reizes gadā, aizkaru nomaiņa; 

11.1.7.veļas nomaiņa, veļas nodošana mazgātavā un saņemšana; 

11.1.8.komunālo, kā arī citu maksājumu kārtošana; 

11.1.9.pavadoņa pakalpojumi pēc vajadzības, ne biežāk kā 2 reizes mēnesī; 

11.1.10.palīdzība personas apliecinošu dokumentu kārtošanā un dokumentu kārtošanā 

veselības aprūpes iestādēs; 

11.2.otrā līmeņa  aprūpe tiek nodrošināta 2-3 reizes nedēļā, 2 stundas dienā un ietver 1. 

līmeņa pakalpojumus plus šādus pakalpojumus: 

11.2.1.ūdens piegāde; 

11.2.2.kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana; 

11.2.3.personiskā aprūpe (mazgāšanās, nagu griešana, skūšanās, 

palīdzība ēdienu gatavošanā); 
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11.3.trešā līmeņa  aprūpe tiek nodrošināta 2-3 reizes nedēļā, 3 stundas dienā un ietver 1. un 2. 

līmeņa pakalpojumus plus šādus pakalpojumus: 

11.3.1.ēdienreižu nodrošināšana; 

11.3.2.noteiktas diētas ievērošana; 

11.3.3.trauku mazgāšana; 

11.4.ceturtā līmeņa  aprūpe tiek nodrošināta katru dienu 3-5 stundas un ietver 1.,2.,3. līmeņa 

pakalpojumus plus šādus pakalpojumus: 

11.4.1.ēdiena pagatavošana un klienta barošana; 

11.4.2.izkļūšana un iekļūšana gultā; 

11.4.3.tualetes apmeklēšana; 

11.4.4.apģērbšana un noģērbšana. 

12. Gadījumos, kad klientam nepieciešama 4.aprūpes līmenī noteiktie pakalpojumi, sociālais 

dienests kārto jautājumu par klienta ievietošanu īslaicīgas vai ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā. 

 

IV. Aprūpes mājās pakalpojuma darba organizēšana 

13. Sociālās aprūpes darbu organizē Sociālais dienests atbilstoši saistošajiem noteikumiem un 

sociālā dienesta nolikumam. 

14. Lai saņemtu aprūpes mājās pakalpojumu, tiek noslēgts līgums par aprūpes mājās 

pakalpojuma sniegšanu , kurā tiek noteikts nepieciešamā  pakalpojuma apjoms, samaksas 

kārtība un citi būtiski pakalpojuma sniegšanas noteikumi. 

15.  Aprūpētājs sniedz aprūpes mājās pakalpojumus atbilstoši aprūpes līmenim pēc vienošanās 

par aprūpes nosacījumiem , kas saskaņoti ar klientu, kā arī atbilstoši noslēgtajam līgumam par 

aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu. 

16. Aprūpētājs kopā ar klientu un sociālo darbinieku  periodiski vai, rodoties apstākļiem, 

pārskata sniegtā aprūpes mājās  pakalpojuma nepieciešamību un saturu – pastāvīgās aprūpes 

gadījumā vienu reizi gadā, pagaidu aprūpes gadījumā reizi mēnesī, nepieciešamības gadījumā 

ierosinot pārskatīt aprūpējamās personas aprūpes mājās  līguma nosacījumus. 

17. Aprūpes mājā pakalpojumu pārtrauc, ja: 

17.1. klients atgūst pašaprūpes spējas; 

17.2. izbeidzas objektīvie apstākļi, kuru dēļ apgādnieki nespēja  nodrošināt klienta aprūpi un 

uzraudzību; 

17.3. iestājas klienta nāve; 

17.4. klients tiek ievietots ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā; 

17.5. klients rakstiski atteicies no aprūpes mājā pakalpojuma; 

17.6. klients izbraucis uz pastāvīgu dzīvi cita novada teritorijā vai uz ārzemēm; 

 

V. Aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtība 

18. Aprūpētāji – privātpersonas saņem samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem atkarībā 

no pakalpojumu sniegšanas līmeņa: 

18.1. par 1. līmeņa mājas aprūpi aprūpētājs saņem samaksu 22 EUR mēnesī, 

18.2. par 2. līmeņa mājas aprūpi aprūpētājs saņem samaksu 36 EUR mēnesī, 

18.3. par 3. līmeņa mājas aprūpi aprūpētājs saņem samaksu 50 EUR mēnesī, 

18.4. par 4. līmeņa mājas aprūpi aprūpētājs saņem samaksu 57 EUR mēnesī.  

(grozījumi ar 31.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.17) 

19. Ja klienta apgādnieks normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par trūcīgu, par aprūpes 

mājās pakalpojumu, pamatojoties uz Sociālā dienesta lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma 

nepieciešamību, maksā pašvaldība.  

20. No pašvaldības budžeta līdzekļiem aprūpi nodrošina personām, kuras ir vientuļas, kurām 

nav likumīgu apgādnieku un kuru ienākumi ir mazāki par 75% no valstī noteiktās minimālās 

mēneša darba algas apmēra. 
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VI. Lēmuma paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

21. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt  Aizputes novada domē. 

22.  Aizputes novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā 

noteiktā kārtībā. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       Aivars Šilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pielikums  

Aizputes novada pašvaldības 

2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.17 

  

 LĪGUMS PAR APRŪPES MĀJĀS PAKALPOJUMA SNIEGŠANU AIZPUTES 

NOVADĀ 
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Aizpute,___________________  

                                                                                                             

________________, personas kods _____________, dzīvo ____________, Aizpute, Aizputes 

novads, turpmāk tekstā APRŪPĒJAMĀ,  

________________, personas kods _____________, dzīvo _____________,Aizpute, Aizputes 

novads, turpmāk tekstā APRŪPĒTĀJA un 

Aizputes novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests”, tās direktores 

_________________ personā, kas rīkojas pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un 

Aizputes novada domes nolikuma pamata, turpmāk tekstā  

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEDZĒJS, noslēdz šādu līgumu: 

1.Līguma priekšmets. 

APRŪPĒJAMAIS, kuram atbilstoši Aizputes novada pašvaldības 

____________________saistošo noteikumu _________________________nosacījumiem 

pienākas mājas aprūpe, izvēlas APRŪPĒTĀJU. Savukārt, SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS 

SNIEDZĒJS piešķir ikmēneša pabalstu APRŪPĒJAMAM, ko saņem APRŪPĒTĀJS. 

2.Pušu pienākumi.  

APRŪPĒTĀJS nodrošina : 

(atbilstoši aprūpes līmeņa prasībām,) 

pirms pienākumu izpildes informē mājas, kurā dzīvo APRŪPĒJAMAIS, īpašnieku/us, par to, 

ka APRŪPĒTĀJS veiks APRŪPĒJĀMĀ aprūpi saskaņā ar šo līgumu un uzrāda viņam/iem šo 

līgumu. Minētais nosacījums piemērojams tikai gadījumos, kad APRŪPĒJAMAIS dzīvo 

privātīpašnieka mājā.  

APRŪPĒJAMAIS informē SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEDZĒJU par sadarbības līguma 

pārtraukšanu. 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEDZĒJS nodrošina līdz katra nākamā mēneša 10.datumam 

sociālā pabalsta izmaksu domes kasē vai APRŪPĒTĀJA norādītā bankas kontā. Pabalsta 

apmērs ____________ 

3.Pušu atbildība, līguma izbeigšana. 

Jebkura no pusēm var pārtraukt sadarbības līgumu par to mēnesi iepriekš informējot pārējos 

līguma slēdzējus. 

Līgums parakstīts trīs eksemplāros. 

Paraksti: 

 

APRŪPĒJAMAIS:       ________________________ 

 

APRŪPĒTĀJS:       ________________________ 

 

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEDZĒJS:    ________________________ 

 

Novada domes priekšsēdētājs        Aivars Šilis
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem 

“Par aprūpi mājās Aizputes novadā” 

 

Saistošajiem noteikumiem „Par aprūpi mājās 

Aizputes novadā” pašreizējās situācijas 

raksturojums 

 

Līdz šim nav bijuši saistošie noteikumi 

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 

raksturojums, dokumenta būtība 

Radīt saistošos noteikumus par aprūpi mājās 
pakalpojuma sniegšanu Aizputes novadā, 
nosakot šīs funkcijas izpildes kārtību un sniedzot 
iedzīvotājiem informāciju. 

Īss Saistošo noteikumu projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājās 

piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību 

un pakalpojumu darba organizēšanu. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz pašvaldības budžetu 

Plānotās izmaiņas nepalielina budžetu. 

Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav 

nepieciešamību veidot jaunas darba vietas. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes. 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz administratīvajām procedūrām 

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi 

ir Aizputes novada Pašvaldības aģentūra 

„Sociālais dienests”. 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie 

noteikumi sagatavoti 

Latvijas Republikas likumiem „Par sociālo 

drošību” 11.pantu, „Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma” 3.,9.,18.,20. un 

23.pantiem, „Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 

13.punktu, MK03.06.2003. noteikumiem 

Nr.291, „Prasības sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem”, MK 27.05.2003. noteikumiem Nr. 

275”Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā 

pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta, MK 

21.04.2008.noteikumiem Nr.288”Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas 

kārtība” 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar Saistošo 

noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 

raksts ievietots www.aizputesnovads.lvAizputes 

novada pašvaldības sadaļā „Saistošie noteikumi” 

Saistošo noteikumu projekta iespējamā 

ietekme uz administratīvajām procedūrām 

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi 

ir Aizputes novada Pašvaldības aģentūra 

„Sociālais dienests”. 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie 

noteikumi sagatavoti 

Latvijas Republikas Sociālo pakalpojumu un 

sociālās palīdzības likuma 3.panta 1.daļu, MK 

27.05.2003. noteikumiem Nr.275 „Sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

http://www.aizputesnovads.lv/
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samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma 

izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 

6.punktu 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar Saistošo 

noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma 

raksts ievietots www.aizputesnovads.lv  

Aizputes novada pašvaldības sadaļā „Saistošie 

noteikumi” 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs        Aivars Šilis 

 

 

http://www.aizputesnovads.lv/

