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Aizputē  

2021. gada 31. martā                                                    Saistošie noteikumi Nr. 2 

(protokols Nr. 4,  83.§) 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Aizputes novada domes 

31.03.2021. lēmumu Nr. 307 

 

Kārtība, kādā Aizputes novada pašvaldībā sniedz ilgstošas 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu  
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta trešo daļu un  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  

likuma 3.panta trešo daļu 

 

 

I.Vispārīgie noteikumi 

 

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizputes novada pašvaldībā sniedz ilgstošās 

sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu. 

2. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir 

pakalpojums pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18 gadu vecuma (turpmāk – 

Personas), kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ja personai 

nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu.  

3. Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk – 

Pakalpojumu) Aizputes novadā sniedz sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pansionāts 

Rokaiži” (tālāk tekstā– Pansionāts). 

4. Pansionātam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu Latvijas Republikas 

normatīvos aktos paredzētā kārtībā un apjomā. 

5. Pansionāta pakalpojumus, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nodrošina 

sociālie aprūpētāji ar atbilstošu izglītību vai zināšanām sociālās aprūpes darbā, praktizēt 

tiesīgu māsu reģistrā reģistrēta medmāsa, aprūpētāji ar zināšanām aprūpes darbā un citu 

profesiju darbinieki, atbilstoši Profesiju klasifikatorā noteiktajām prasībām.  

 

 

II. Personas uzņemšana Pansionātā ilgstošas sociālās aprūpes vai un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai 

 

6. Priekšrocība tikt uzņemtām pansionātā ir tām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 

Aizputes novada administratīvajā teritorijā.  
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7. Nepieciešamību pansionātā uzņemt ārpus Aizputes novada administratīvās teritorijas 

deklarētu personu nosaka pašvaldība vai tās pašvaldības pilnvarota institūcija, kuras 

administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīves vietu. 

8. Personai iestājoties pansionātā no citas pašvaldības administratīvās teritorijas, tiek slēgts 

līgums ar attiecīgo pašvaldību par personas uzturēšanas maksas nomaksu pansionātā. 

Līgumu ar attiecīgo pašvaldību slēdz pašvaldības pilnvarota amatpersona.  

9. Lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Pansionātā, 

Persona vai viņa likumiskais pārstāvis Aizputes novada iestādē „Sociālais dienests” 

(turpmāk – Sociālais dienests) Avotu ielā 2, Aizputē, Aizputes novadā, iesniedz 

iesniegumu, kuram pievienota iztikas līdzekļu deklarācija un ģimenes ārsta izziņa par 

pakalpojuma nepieciešamību un esošu kontrindikāciju neesamību pakalpojuma 

saņemšanai. Sociālais dienests izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, 

novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem un pieņem lēmumu par 

pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu personas ievietošanu 

Pansionātā. 

10. Iestājoties Pansionātā, Persona iesniedz šādus dokumentus: 

10.1. personas iesniegumu; 

10.2. medicīnas karti (pielikums Nr.1); 

10.3. izziņu no VSAA par vecuma vai cita veida pensijas vai pabalsta piešķiršanu; 

10.4. personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti (pielikums 

Nr.2); 

10.5. Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu un tā apmaksas kārtību un 

līgums par pakalpojumu samaksu un personas ievietošanu pansionātā; 

10.6. uzrāda derīgu pasi, pensionāra vai invalīda apliecību; 

10.7. invalīdiem - izziņu par invaliditātes grupas piešķiršanu. 

11. Pēc personas uzņemšanas, personu reģistrē noteiktas formas pansionātā dzīvojošo 

uzskaites žurnālā, kura lappuses ir numurētas un cauršūtas. Žurnāls zīmogots ar 

pansionāta zīmogu un apstiprināts ar valdes locekļa parakstu. Žurnāls pastāvīgi glabājas 

pansionāta arhīvā. 

12. Katrai pansionātā uzņemtajai personai tiek iekārtota personas lieta. 

13. Personas lietā iekļaujami šādi dokumenti: 

13.1. Iesniegums, pakalpojuma saņemšanas pamatojums, ārsta izziņa; 

13.2. invaliditāti apliecinošs dokuments vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts 

vecuma pensiju- kopija; 

13.3. personas personīgo mantu pieņemšanas akts; 

13.4. personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte; 

13.5. līgums par pakalpojuma samaksas kārtību. 

13.6. Citi ar pakalpojuma sniegšanu saistīti dokumenti. 

14. Personas juridiski pamatotas atrašanās laikā pansionātā, tās papildus deklarētā dzīves 

vieta ir pansionāts. 

15. Pansionātā uzņemtā persona ievietošanas dienā tiek iepazīstināta ar pansionāta iekšējās 

kārtības noteikumiem, un tā ar savu parakstu apliecina, ka ievēros šos noteikumus. 

16. Pansionāts neapmaksā ceļa un uzturēšanās izdevumus ārpus sociālās aprūpes iestādes 

(institūcijas). 

17. Personas izrakstīšanu no pansionāta (Pakalpojuma pārtraukšanu) noformē ar pansionāta 

valdes locekļa rīkojumu. 
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18. Pakalpojumu sniegšanu pansionātā var pārtraukt, ja: 

18.1. persona apdraud citu personu veselību, dzīvību vai sistemātiski pārkāpj noslēgtā 

līguma noteikumus un iekšējās kārtības noteikumus; 

18.2. personai rehabilitācijas rezultātā vairs nav nepieciešami ilgstošas sociālās aprūpes 

un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumi un tos var nomainīt aizstāt ar 

citu sociālo pakalpojumu veidu; 

18.3. tiek lauzts noslēgtais līgums ar pašvaldību, apgādniekiem vai personu; 

18.4. persona lūdz pārtraukt pakalpojumu sniegšanu; 

18.5. pansionātā dzīvojošo klientu pārvieto uz specializētām ārstniecības iestādēm vai 

specializētām sociālās aprūpes institūcijām tikai tajā gadījumā, ja saņemts psihiatra 

vai attiecīgās institūcijas atzinums. 

19. Izrakstoties no pansionāta, iemītnieks ir tiesīgs paņemt sev līdzi personīgās mantas un 

dokumentus. 

20. Pansionāts izrakstītajai personai izsniedz izziņu par uzturēšanās laiku pansionātā ar 

izrakstīšanās iemeslu. 

 

 

III. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma finansēšanas 

kārtība 

 

21. Pansionāta saimnieciskā un finansiālā darbība tiek veikta saskaņā ar ieņēmumu un 

izdevumu tāmi, kuru apstiprina Aizputes novada dome. Uzturēšanās maksas lielumu 

pansionāts aprēķina reizi gadā pēc kārtējā gada budžeta izdevumu tāmes apstiprināšanas 

un iesniedz novada domē apstiprināšanai. Izmaksu tāmē neiekļauj izmaksas, kas nav 

attiecināmas uz pakalpojuma sniegšanu personai (klientam), un renovācijas izmaksas. 

22. Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par Pansionātā sniegtajiem 

pakalpojumiem, slēdzot līgumu ar Pansionātu. Sociālais dienests izvērtē personu iespējas 

samaksāt par Pansionātā saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu 

deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka: 

22.1. persona sedz izdevumus par Pansionātā sniegtajiem pakalpojumiem no pensijas, 

piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;  

22.2. likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpojuma 

samaksas nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo 

darba algu reizinot ar koeficientu 1,0 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas 

dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 0,5 - uz katru nākamo ģimenes locekli. 

23. Ja persona ar saviem ienākumiem, ņemot vērā 22.2.punkta nosacījumus, nevar segt pilnu 

pieaugušo aprūpes institūcijas pakalpojuma izmaksu, tad atlikušo maksu līdz pilnai 

pakalpojuma izmaksai sedz:  

23.1. Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki, ievērojot 22.2.punktā minētos 

nosacījumus; 

23.2. pašvaldība, ja personai saskaņā ar Civillikumu nav likumīgo apgādnieku; 

23.3. Civillikumā noteiktie personas likumīgie apgādnieki un pašvaldība šādā kārtībā: ja 

apgādnieki nevar segt atlikušo pakalpojuma maksu līdz pilnai pakalpojuma 

izmaksai, jo to ienākumi saskaņā ar 22.2.punktā minētajiem nosacījumiem pēc 

atlikušās pakalpojuma maksas segšanas kļūst mazāki par 22.2.punktā minēto 
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ienākumu summu, tad apgādnieki maksā tā, lai to ienākumi pēc noteiktās samaksas 

nekļūtu mazāki par 22.2.punktā minēto personu ienākumu summu, un pašvaldības 

noteikto līdzfinansējumu veido starpība starp personas un tās apgādnieku veikto 

maksājumu par pakalpojumu un pilno pakalpojuma izmaksu. 

24. Ja persona nesaņem valsts pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu un personai 

nav citu ienākumu, tad pakalpojumu finansē pašvaldība un/vai personas likumīgie 

apgādnieki, ievērojot 22.2. un 23.3.punkta nosacījumus. 

25. Aizputes novada dome  neapmaksā un Pansionāts neuzņem un nenodrošina Pakalpojuma 

sniegšanu: 

25.1. onkoloģiskiem slimniekiem, kam nepieciešama pretsāpju terapija; 

25.2. 1. un 2. grupas invalīdiem ar garīga rakstura traucējumiem;  

25.3. personām ar izgulējumiem, kuriem nepieciešama medicīniska ārstēšana.  

26. Lai nodrošinātu Sociālā dienesta lēmuma pieņemšanu, Pansionāts katru mēnesi līdz 

5.datumam iesniedz izmaiņas aprūpējamo personu sarakstā uz  mēneša 1.datumu.  

 

IV.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS 

27. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas pašvaldības izdevumā “Aizputes Avīze”. 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       J.Grasmanis 
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1.pielikums  

 

 

 

Medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes institūcijā  

 

_________________________________________________________  

Iestāde un adrese  

 

20___. gada ________________                                                                                 

 

1. Izziņa izdota __________________________________________________  

 

2. Personas kods________________________________________________  

 

3. Dzīvesvietas adrese____________________________________________  

 

4. Slimības diagnoze, blakus slimības, to komplikācijas 

___________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

5. Īpašas atzīmes (pārciestas slimības, medikamentozas un cita rakstura alerģiskas reakcijas, 

atzīme par difterijas vakcīnas saņemšanu)  

___________________________________________________________________________

__________________________________ 

6. Kontrindikācijas:        

 

plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā _________________________ 

 

akūtas infekcijas slimības ________________________________ 

 

seksuāli transmisīvās slimības _____________________________ 

 

7. Plaušu rtg., __________________________________________________ 

8. Laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti 

___________________________________________________________________________

_________________________________ 

9. Ģimenes ārsta atzinums par personas atbilstību ievietošanai vispārēja tipa sociālās aprūpes 

institūcijā 

___________________________________________________________________________

__________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 

10. Psihiatra atzinums par personas atbilstību ievietošanai vispārēja tipa sociālās aprūpes 

institūcijā 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

2.pielikums  
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Aizputes novada domes „Sociālais dienests” 

 

Juridiskā adrese______________________________________________________ 

Tālrunis__________________ e-pasta   adrese____________________________________  

 

 

Personas vajadzību  

pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte Nr._____  

 

1. Personas vārds, uzvārds  

___________________________________________________________________________

___ 

2. Personas kods _______________________  

3. Dzimums ___________________ 

4. Dzīvesvietas adrese 

_______________________________________________________________________ 

Tālrunis_________________  

6. Ģimenes stāvoklis (norādīt bērnu skaitu un 

vecumu)______________________________________________________________  

 

7. Invaliditātes grupa_______________  

8. Personas problēmas īss izklāsts 

________________________________________________________________________ 

9. Personas viedoklis par iespējamo situācijas risinājumu 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10. Persona dzīvo: viena,       kopā ar laulāto,       kopā ar nepilngadīgiem bērniem, kopā ar 

pilngadīgiem bērniem, kopā ar saviem vecākiem, citas variants,  

(kāds)_______ 

 

11. Personas pašaprūpes spēju novērtējums:  

11.1. Ēšana:                 nespēj pats paēst,  

                                     nepieciešama palīdzība (sagriezt produktus, uzziest sviestu utml),  

                                     neatkarīgs.  

11.2. Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ):  

                                    sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru,  

                                    nepieciešama liela fiziska palīdzība pārvietojoties, var sēdēt,  

                                    nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība pārvietojoties,  

                                    neatkarīgs.  

11.3. Kustīgums:         bez citu palīdzības nevar pārvietoties,  

                                   pārvietojas riteņkrēslā, neatkarīgs,  

                                   staigājot nepieciešama kādas personas fiziska vai vārdiska palīdzība,  

                                   neatkarīgs, var lieto jebkuru staigāšanas palīgierīci.  

11.4. Kāpnes:             nespēj pārvietoties pa kāpnēm,  

                                   nepieciešama palīdzība, lai pārvietotos pa kāpnēm,  

                                   neatkarīgs.  

11.5. Ģērbšanās:        atkarīgs,  

                                   nepieciešama palīdzība atsevišķu darbību veikšanai,  

                                   neatkarīgs (spēj veikt visas darbības, arī tās kas saistītas ar pogām, 

rāvējslēdzēju, kurpju šņorēm).  

11.6. Rūpes par izskatu: nepieciešama palīdzība personīgajā higiēnā,  

                                        patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus),  
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11.7. Vannošanās:  atkarīgs,  

                                neatkarīgs, 

11.8. Vēdera izeja: nespēj kontrolēt izvadi,  

                               kontrolē izvadi.  

11.9. Urinācija: nespēj kontrolēt izvadi,  

                         reti nesaturēšanas gadījumi, 

                         kontrolē izvadi.  

11.10. Tualetes lietošana: atkarīgs, 

                                          nepieciešama neliela palīdzība,  

                                          neatkarīgs.  

11.11. Orientācija laikā un telpā:  

                              nespēj orientēties laikā un telpā,  

      daļēji orientējas laikā un telpā (piem.,nav izpratnes par savu vecumu,     

dzīvesvietu),  

                              orientējas laikā un telpā.  

11.12. Medikamentu lietošana:  

                      nepieciešama pilnīga uzraudzība medikamentu lietošanā,  

                      nepieciešama neliela uzraudzība vai palīdzība medikamentu lietošanā,  

                      spējīgs kritiski novērtēt un lietot medikamentus atkarībā no veselības stāvokļa 

.  

11.13. Sazināšanās prasme: nav spējīgs sazināties,  

                              sazinās ar žestu palīdzību,  

                              sazināšanās nav traucēta.  

12. Secinājums par personas pašaprūpes spējām:  

                             nav nepieciešama uzraudzība,  

                             nepieciešama īslaicīga uzraudzība,  

                             nepieciešama periodiska uzraudzība,  

                             nepieciešama pastāvīga uzraudzība,  

                             nepieciešama palīdzība mājas darbu veikšanā,  

                             nepieciešama palīdzība pašaprūpē   

                             nepieciešama palīdzība, pārvietojoties ārpus mājas,  

                             cits variants  (kāds)_________________________       

 

13. Persona izmanto šādus tehniskos palīglīdzekļus (piemēram., brilles, spieķis, staiguļi, 

kruķi, ortopēdiskie apavi, ratiņ krēsls, dzirdes aparāts) 

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

14. Personas ģimenes stāvokļa apraksts (tuvinieki, radniecīgās saites) 

_____________________________________________________ 

 

Datums__________________  

 

____________________ pārvaldes sociālais darbinieks __________________________  

 

Personas paraksts ______________________________________  
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Aizputes novada 2021. gada 31. marta saistošo noteikumu Nr. 2  

 “Kārtība, kādā Aizputes novada pašvaldībā sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       Juris Grasmanis 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkts nosaka 

pašvaldības autonomo funkciju nodrošināt veco ļaužu 

nodrošināšana ar vietām pansionātos. Līdz šim nav bijusi noteikta 

kārtība, kādā saņemami pašvaldības sniegtais ilgstošās sociālās 

rehabilitācijas pakalpojums, pakalpojuma piešķiršanā amatpersonas 

un darbinieki rīkojušies atbilstoši likumam un iekšējiem 

normatīvajiem aktiem. Lai nodrošinātu vienotu kārtību pakalpojuma 

saņemšanā, nepieciešams to noteikt pašvaldības  saistošajos 

noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Aizputes  novada 

pašvaldībā sniedz  ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu . 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav paredzamas izmaiņas budžetā  

4. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Administratīvās procedūras nav veiktas 

5. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 


