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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11 

Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo aprūpi mājās 

 
Jaunpils novadā Jaunpils pagastā 

2011.gada  30.novembrī      

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu. 

 

Noteikumos lietotie termini:  

Aprūpe mājās – pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai pensijas vecuma 

personām un personām ar invaliditāti, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. 

Likumiskais apgādnieks - persona, kurai saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu 

ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem. 

 

I .VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

Saistošie noteikumi nosaka Jaunpils novada pašvaldības nodrošināto sociālās aprūpes 

mājās saņemšanas, samaksas un lēmumu par sociālās aprūpes mājās  piešķiršanu vai 

atteikumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.  

 

II. APRŪPE MĀJĀS 

1. Aprūpes mājās mērķi un uzdevumi: 

1.1. nodrošināt sociālās aprūpes pakalpojumu klienta dzīvesvietā, ievērojot 

klienta vajadzības; 

1.2. veicināt personu, kurām nepieciešama sociālā aprūpe vecuma vai smagu 

funkcionālu traucējumu dēļ, iespējami ilgāku uzturēšanos viņu ierastajā sociālajā vidē un 

funkcionēšanu sabiedrībā. 

2. Aprūpi mājās nodrošina Jaunpils novada pašvaldības iestāde „Jaunpils novada 

sociālais dienests” (turpmāk tekstā Dienests). 

3. Aprūpes mājās pakalpojumu veidi un formas: 

3.1. aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu: 

3.1.1. tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir klientiem, kuri patstāvīgi 

nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi pašu spēkiem un kurām nav 

likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nevar sniegt minētajiem klientiem 

nepieciešamo palīdzību; 



3.1.2. tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ir klientiem, kuri īslaicīgi 

(slimošanas vai atveseļošanās perioda laikā, kā arī apgādnieku īslaicīgas prombūtnes laikā) 

nav spējīgi sevi aprūpēt. 

4. Tiek noteikti aprūpes mājās līmeņi: 

4.1. pirmais līmenis (2 stundas vienu reizi nedēļā) ietver sevī šādus 

uzdevumus: 

4.1.1.produktu, medikamentu un saimniecības preču piegāde, 

4.1.2.medicīnas darbinieku izsaukšana, 

4.1.3. dzīvokļa mitrā uzkopšana, putekļu slaucīšana. 

  4.1.4. ūdens ienešana un iznešana, 

4.1.5. komunālo u.c. maksājumu kārtošana. 

4.2. otrais līmenis (2 stundas divas reizes nedēļā) ietver sevī šādus 

uzdevumus: 

4.2.1.produktu, medikamentu un saimniecības preču piegāde, 

4.2.2. medicīnas darbinieka izsaukšana, 

4.2.3. dzīvokļa mitrā uzkopšana vienu reizi nedēļā, 

4.2.4. ūdens ienešana un iznešana, 

4.2.5. atkritumu iznešana vienu reizi nedēļā, 

4.2.6. komunālo u.c. maksājumu kārtošana, 

4.2.7. krāsns kurināšana un malkas ienešana, 

4.2.8. ēdiena piegāde, 

4.2.9 . asistenta pienākumu pildīšana, klientam apmeklējot ambulatoros 

ārstniecības speciālistus vai ievietojot klientu stacionārās ārstēšanās iestādē. 

4.3. trešais līmenis (2 stundas trīs reizes nedēļā) ietver sevī šādus uzdevumus: 

4.3.1. produktu, medikamentu un saimniecības preču piegāde, 

4.3.2. medicīnas darbinieka izsaukšana, medikamentu lietošanas 

kontrole, 

4.3.3. dzīvokļa mitrā uzkopšana, putekļu slaucīšana, 

4.3.4. logu mazgāšana vienu reizi gadā, 

4.3.5. ūdens ienešana un iznešana, 

4.3.6. atkritumu iznešana divas reizes nedēļā, 

4.3.7. komunālo u.c. maksājumu kārtošana, 

4.3.8. krāsns kurināšana un malkas ienešana, 

4.3.9. ēdiena piegāde, 

4.3.10. ilgstošas lietošanas medikamentu recepšu atjaunošanas 

organizēšana, 

4.3.11.  lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu aprūpējamās personas 

pārvietošanos u.tml., 

4.3.12. veļas mazgāšana (nodošana veļas mazgātavā),  

4.3.13. aprūpējamās personas pastaigas, 

4.3.14. asistenta pienākumu pildīšana, klientam apmeklējot 

ambulatoros ārstniecības speciālistus vai ievietojot klientu stacionārās 

ārstēšanās iestādē. 

4.4. ceturtais līmenis (3 stundas piecas reizes nedēļā) ietver sevī šādus 

uzdevumus: 

4.4.1. produktu, medikamentu un saimniecības preču piegāde, 

- medicīnas darbinieka izsaukšana, 

4.4.2. dzīvokļa mitrā uzkopšana, putekļu slaucīšana, 

4.4.3. logu mazgāšana vienu reizi gadā, 

4.4.4. ūdens ienešana, iznešana, 

4.4.5. atkritumu iznešana divas reizes nedēļā, 

4.4.6. komunālo u.c. maksājumu kārtošana, 



4.4.7. krāsns kurināšana un malkas ienešana,  

4.4.8. ēdiena piegāde, gatavošana, ēdināšana, 

4.4.9.palīdzība fizioloģisko vajadzību kārtošanai, 

4.4.10. gultas pārklāšana,  

4.4.11.medikamentu lietošanas nodrošināšana, 

4.4.12. ilgstošas lietošanas medikamentu recepšu atjaunošanas 

organizēšana, 

4.4.13. lietu novietošana tā, lai tās neapgrūtinātu aprūpējamās personas 

pārvietošanu u tml., 

4.4.14. veļas mazgāšana (nodošana veļas mazgātavā), 

4.4.15. organizēt aprūpējamās personas pastaigu, 

4.4.16. asistenta pienākumu pildīšana, klientam apmeklējot 

ambulatoros ārstniecības speciālistus vai ievietojot klientu stacionārās 

ārstēšanās iestādē, 

4.4.17. fragmentāra uzraudzība. 

5. Aprūpe mājās pakalpojumu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtība: 

5.1. Lai saņemtu mājas aprūpes pakalpojumus, klients, viņa likumīgais 

pārstāvis vai pilnvarotā persona iesniedz Dienestā rakstisku iesniegumu un 

dokumentus, kas apliecina viņa tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu: 

5.1.1. invalīda apliecības kopiju, ja personai ir noteikta invaliditāte, 

5.1.2. pensijas apliecības kopiju, ja personai ir piešķirta pensija, 

5.1.3. ģimenes ārsta atzinumu par personas veselības stāvokli,  

5.1.4. klienta un viņa likumīgo apgādnieku ienākumus apliecinošus 

dokumentus, 

5.1.5. nepieciešamības gadījumā Dienestam ir tiesības pieprasīt arī 

citus dokumentus. 

5.2. Dienesta sociālais darbinieks: 

5.2.1. aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem 

novērtēšanas karti, ja nepieciešams apseko klientu dzīvesvietā, 

5.2.2. ja klientam nepieciešama aprūpe mājās, sociālais darbinieks 

vispirms izvērtē to, kādas iespējas nodrošināt nepieciešamo aprūpi ir ar šo 

personu kopā dzīvojošajiem ģimenes locekļiem vai personām, kurām ar 

aprūpējamo ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī ar 

viņu.  

5.2.3. novērtē klienta vajadzību pēc mājas aprūpes pakalpojuma un 

piecu dienu laikā iesniedz dokumentus lēmuma pieņemšanai Dienestā. 

5.3. Dienests piecu darba dienu laikā, pēc nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas pieņem lēmumu par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai 

noraidīšanu. 

5.4. Dienests un klients (vai klienta likumīgais pārstāvis) slēdz savstarpēju 

vienošanos par aprūpes mājās pakalpojuma apjomu, veidu un līmeni, samaksas kārtību 

un pakalpojuma sniegšanas kārtību.  

5.5. Aprūpes mājās pakalpojumus nepiešķir: 

5.5.1. personām, kuras slimo ar infekcijas slimībām akūtā fāzē vai ir 

infekciju slimību nēsātājas; 

5.5.2. personām ar garīgās attīstības traucējumiem un garīgām 

saslimšanām, kuras atzītas par psihotiskām, sociāli bīstamām(destruktīva 

uzvedība, pašdestruktīva uzvedība).  

6. Samaksa par aprūpi mājās: 

6.1. Klientam ir pienākums norēķināties par saņemto aprūpi mājās, samaksu 

par aprūpi mājās veic klients pats vai tā apgādnieki. 



6.2. Sociāli mazaizsargātām personām aprūpi mājās piešķir par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

6.3. Sociāli mazaizsargāta persona šo noteikumu izpratnē ir atsevišķi dzīvojoša 

pensijas vecuma persona vai atsevišķi dzīvojošs invalīds, kuriem nav likumisko 

apgādnieku vai likumiskie apgādnieki nav atzīti par palīdzētspējīgiem.   

6.4. Likumiskais apgādnieks nav atzīstams par palīdzētspējīgu, ja attiecībā uz 

viņu ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem : 

6.4.1. likumiskajam apgādniekam nav citu ienākumu, izņemot valsts 

pabalstus un pensijas; 

6.4.2. likumiskā apgādnieka ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā 

nepārsniedz 60 % no valstī noteiktās minimālās darba algas apmēra uz katru 

apgādnieka ģimenes locekli. 

6.5. Izvērtējot gadījumu dienesta vadītāja var pieņemt lēmumu par aprūpes 

mājās nodrošināšanu par pašvaldības budžeta līdzekļiem, ņemot vērā 6.3. punktā 

minētos nosacījumus. 

 

III. DOMES UN SOCIĀLĀ DIENESTA LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN 

PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA 

 7. Dienests likumā noteiktajā kārtībā paziņo pakalpojuma prasītājam par lēmumu par 

pabalsta piešķiršanu. Ja pieņemts lēmums nepiešķirt sociālo pakalpojumu, Dienests informē 

palīdzības pieprasītāju rakstveidā, pamatojot atteikumu, kā arī norādot lēmuma apstrīdēšanas 

kārtību. 

8. Pabalsta prasītājs Dienesta lēmumus par pabalsta piešķiršanu vai noraidīšanu var 

apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja lēmumā nav norādes, kur un 

kādā termiņā to var apstrīdēt viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas Jaunpils novada 

Domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

9. Palīdzības prasītājs Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Jelgavas tiesu namā Atmodas ielā 19, Jelgavā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 

bet, ja lēmumā nav norādīts, kur un kādā termiņā to var pārsūdzēt, tad pieteikumu par domes 

lēmuma pārsūdzēšanu var iesniegt viena gada laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

10. Noteikumu izpildi kontrolē Jaunpils novada Domes Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo lietu komiteja.  

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jaunpils pagasta padomes 2006. gada 27. 

aprīļa noteikumi „Par aprūpi mājās Jaunpils pagasta iedzīvotājiem”.  

 

 

Domes priekšsēdētāja        L. Gintere  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošo noteikumu Nr. 11  

„Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo aprūpi mājās” 
  

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

   Saistošo noteikumu  Nr. 11 „Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo 

aprūpi mājās” nepieciešami, lai aktualizētu un precizētu sniedzamos 

pakalpojumus un paplašinātu sniedzamo pakalpojumu apjomu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

   Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 7.punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3.panta trešo daļu. 

   Saistošo noteikumu izdošanas mērķis - sniegt sociālo aprūpi mājās 

novada iedzīvotājiem. 

   Saistošie noteikumu ietver sevī lietoto terminu skaidrojumus, 

pakalpojumu sniegšanas veidus un apjomus. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

    Saistošo noteikumu īstenošanai ir būtiska finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu. 

    Ir nepieciešamība pirkt pakalpojumu no atbilstošā reģistrā 

reģistrētiem pakalpojuma sniedzējiem. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

   Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz Jaunpils 

novada iedzīvotāju atsevišķām grupām. 

   Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums mērķgrupai, nodrošinās 

vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību realizēšanu, uzlabos 

pakalpojumu pieejamību. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

   Saistošo noteikumu piemērošanai privātpersona var griezties Jaunpils 

novada sociālajā dienestā, iesniedzot iesniegumu sociālajam 

darbiniekam. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

  Izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 

Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – aktīva pielietošana 

atsevišķām sociālajām grupām. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- 

nav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


