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APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes 22.11.2018.
sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 8.§)
ar precizējumiem, kas veikti ar
Ludzas novada domes 24.01.2019.
sēdes lēmumu (protokols Nr.1, 15.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19
GROZĪJUMI LUDZAS NOVADA DOMES
2009.GADA 17.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
Nr.7 „PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU UN PAKALPOJUMA
SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU LUDZAS NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275
„Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu
samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu
Izdarīt Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā” šādus
grozījumus:
1. Aizstāt 2.2. apakšpunkta ievaddaļā skaitli "3" ar skaitli "4".
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.2.4.apakšpunktu, un izteikt šādā redakcijā:
„2.2.4. 4.aprūpes līmenis (iekļaujot 1., 2. un 3.aprūpes līmeņa pakalpojumus) - līdz 48
stundām mēnesī:
2.2.4.1. palīdzība apģērbties un noģērbties;
2.2.4.2. palīdzība iekļūt un izkļūt no gultas, pozicionēšana un pārvietošanās;
2.2.4.3. ēdiena gatavošana un palīdzība ēdot.”.
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3. Izteikt 3.3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„3.3.4. apseko personu mājās, nosaka viņai nepieciešamās aprūpes pakalpojumu
apjomu, nosakot aprūpes līmeni un periodiski pārskata to.”.
4. Izteikt noteikumu 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.6. Samaksa par aprūpētāja darbu tiek noteikta saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības
apstiprināto stundas tarifa likmi.”
5. Papildināt 1.5.punktu aiz vārda “fiziskām” ar vārdiem “vai juridiskām”.
6. Svītrot noteikumu 2.3., 2.4., 4.3.3., 6.1.5. un 6.2.apakšpunktu.
7. Izteikt 5.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.6. Ja aprūpējamajam noslēgts ar trešo personu uztura līgums par sava nekustamā
īpašuma atsavināšanu, no kura izriet īpašuma ieguvēja pienākums nodrošināt klienta aprūpi.”.
8. Izteikt 5.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„5.7. Kurām saskaņā ar Civillikumu ir apgādnieks, izņemot gadījumus, ja apgādnieks
nespēj nodrošināt aprūpejamai personai nepieciešamo aprūpi saskaņā ar normatīvajos aktos
noteiktajiem ierobežojumiem vai Saistošo noteikumu 4.3.4.apakšpunktā noteiktajos
gadījumos.”.
9. Izteikt 6.1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„6.1.3. personām, kurām nav maksātspējīgu likumīgo apgādnieku vai apgādnieks cieš no
alkohola atkarības vai ir invalids.”.
10. Izteikt noteikumu 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.7. Aprūpētājs reizi mēnesī aizpilda veidlapu “Pieņemšanas-nodošanas akts un
atskaiti par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu“ (pielikums Nr.1).”.
11. Izteikt 4.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
„4.3.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli.”.
12. Izteikt 6.3.punktu šādā redakcijā:
“6.3. Gadījumā, kad personai saskaņā ar Civillikumu ir apgādnieks, nepieciešamības
gadījumā ir iespēja saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, pašiem sedzot samaksu aprūpētājam
par nostrādātajām stundām.”.
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