MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
_____________________________________________________________________________________________________________

Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
tālrunis 64251908, fakss 65509888, e-pasts: mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
17.05.2017.

Nr.5/2017
/17.05.2017. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.5.17/
/precizēti ar 28.06.2017. domes lēmumu Nr.8.24/

Grozījumi 2014.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 9
” Par pakalpojuma ”Aprūpe mājās” nodrošināšanu Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
3.panta trešo daļu

Izdarīt 2014.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pakalpojuma “Aprūpe mājās”
nodrošināšanu Mazsalacas novadā ” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 3.punktu izteikt šādā redakcijā:
“3. Aprūpi dienests nodrošina darba dienās no plkst.8.30.-17.00”
2. Noteikumu 5.punktu izteikt šādā redakcijā:
“5. Aprūpi nodrošina Mazsalacas novadā dzīvesvietu deklarētām personām, kuras atbilst
šādiem nosacījumiem:
5.1. kuras pilnībā vai daļēji nespēj sevi aprūpēt;
5.2. kurām nav Latvijas Republikas Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku;
5.3. kuras nav noslēguši uztura līgumu, izņemot gadījumus, kad uztura līguma nosacījumi
neparedz uztura ņēmējam saņemt šo noteikumu 16. punktā minēto aprūpi”
3. Noteikumu 7.punktu ar apakšpunktiem izteikt šādā redakcijā:
“7. Lai saņemtu Aprūpes pakalpojumu, dienestā iesniedzami šādi dokumenti:
7.1. klienta iesniegums ar situācijas aprakstu un vēlamo pakalpojuma apjomu;
7.2. ģimenes ārsta izziņa par Aprūpes nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību.”
4. Svītrot Noteikumu 8.2.punktā vārdus “viņa apgādnieku”.
5.Noteikumu 11.punktu izteikt šādā redakcijā:
“11. Pagaidu aprūpe uz laiku līdz 3 mēnešiem - klientiem slimošanas un atveseļošanās
perioda laikā, ja ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, tā var būt maksas
vai pašvaldības apmaksāta”.
6. Noteikumu 12.punktu izteikt šādā redakcijā :
“12.Pāsvaldības apmaksātu Aprūpi piešķir klientiem, ja to visi ienākumi (vecuma pensija,
invaliditātes pensija, pabalsti, izņemot pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana)
nepārsniedz 250.00 euro.”

7. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:
“13.1Dienests sniedz apgādniekam psiholoģisku un praktisku atbalstu aprūpes organizēšanā”.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
2017.gada 17.maija saistošajiem noteikumiem Nr.5/2017 “Grozījumi 2014.gada 18.jūnija
saistošajos noteikumos Nr. 9 ”Par pakalpojuma ”Aprūpe mājās” nodrošināšanu
Mazsalacas novadā”
Norādāmā informācija

Paskaidrojuma
raksta daļas

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss
izklāsts

projekta

Grozījumi saistošos noteikumos Nr.9“ Par pakalpojuma “Aprūpe
mājās” nodrošināšanu Mazsalacas novadā””, jo bija
nepieciešamība precizēt kritērijus
pakalpojuma saņēmējiem,
ievērojot Civillikuma 188.panta pirmo daļu, noteikt vienotu
ieņēmumu slieksni līdz kuram sniedz pašvaldības apmaksātu
pakalpojumu.
satura Civillikuma 188.panta pirmā daļa nosaka, ka bērnu pienākumus ir
uzturēt vecākus un vecvecākus un 177.panta ceturtā daļā minēts, ka
uzturēt - nozīmē ikdienas aprūpe, kas pēc būtības nozīmē kopšanas,
sagādes pakalpojumus, neatkarīgi, vai apgādnieki dzīvo kopā vai
atsevišķi.
Tā kā sociālais dienests pārzina situāciju novadā, apgādniekam
nepieciešamības gadījumā var sniegt psiholoģisku un praktisku
atbalstu aprūpes organizēšanā, norādot, iesakot kādu personu, kuru
nolīgt, veicot pārrunas, sniedzot novērtējumu.
Pašvaldībā noteikts maznodrošinātas personas statusa slieksnis –
250.00 euro, līdz kuram tiks sniegta pašvaldības apmaksāta aprūpe.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

Būtiski neietekmē

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā

Neietekmē

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Papildus administratīvās procedūras nav nepieciešamas.
Noteikumus piemēros pašvaldības Sociālais dienests

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Noteikumu projekts ir izstrādāts sadarbībā ar Sociālo dienestu,
ņemot vērā amatpersonu priekšlikumus un kompetences.

.
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