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RIEBIŅU NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

Tālr. 653-24376, e-pasts riebini@riebini.lv 

============================================================ 

Riebiņu novada Riebiņu pagastā 

Saistošie noteikumi Nr. 2/2019 

2019. gada 15. janvārī 

APSTIPRINĀTI 

 ar Riebiņu  novada domes 15.01.2019. sēdes  

lēmumu Nr. 16 (prot. Nr. 1) 

PRECIZĒTI 

ar Riebiņu novada domes 19.02.2019. sēdes  

lēmumu Nr. 24 (prot. Nr.2) 
 

 

PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU UN 

PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBU 

RIEBIŅU NOVADĀ 
 

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3. panta trešo daļu 
 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Personu sociālā aprūpe mājās ( turpmāk tekstā “aprūpe mājās”) ir praktisku pakalpojumu 

komplekss mājās personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālu 
traucējumu dēļ, savu pamatvajadzību apmierināšanu. 

 

2. Šie noteikumi, turpmāk „Saistošie noteikumi”, nosaka aprūpes mājās piešķiršanas, 
saņemšanas un samaksas kārtību, pakalpojuma veidus, līmeņus, kā arī aprūpes mājās 
pakalpojuma jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību. 

3. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Riebiņu novadā dzīvesvietu deklarējušas 

personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus 

un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie nodarbinātības vai citu objektīvu 

apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas 

personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu 

dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi. 
4. Aprūpes mājās pakalpojumu finansē no Riebiņu novada domes līdzekļiem, piesaistot to 

personu līdzekļus, kas izmanto aprūpes mājās  pakalpojumus, no klientu likumīgo apgādnieku 
līdzekļiem. 

5. Aprūpe mājās tiek finansēta no Riebiņu novada sociālā dienesta budžeta līdzekļiem, saskaņā ar 

apstiprināto izdevumu tāmi. 

 

II. Aprūpes mājās veidi un līmeņi 

 

6. Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu: 
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6.1. tiesības uz pastāvīgu aprūpi mājās ir personām, kas veselības stāvokļa vai 

funkcionālu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas darbus un savu personisko aprūpi 
paša spēkiem;  

6.2. tiesības uz pagaidu aprūpi mājās ir personām, kas slimības vai atveseļošanas periodā 
nevar veikt ikdienas darbus un personisko aprūpi paša spēkiem;  

6.3. tiesības uz pagaidu aprūpi mājās kā pagaidu palīdzību ģimenēm, kuras pastāvīgi aprūpē 
bērnu vai pieaugušu personu ar garīgās attīstības vai fiziska rakstura traucējumiem, 

ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi mājās. 
7. Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus aprūpes mājās pakalpojumus, 

tiek noteikti 4 aprūpes pakalpojumu līmeņi: 
 

7.1.aprūpes līmenis - līdz 20 stundām mēnesī, klienta līdzmaksājums par pirmo aprūpes 

mājās līmeni ir 3,50 EUR mēnesī: 

7.1.1. pārtikas produktu pirkšana un to piegāde mājās; 

7.1.2. pārējo ikdienas preču pirkšana un piegāde mājās; 

7.1.3. ārsta un citu medicīnas darbinieku izsaukšana;  
7.1.4. dzīvojamo telpu uzkopšana; 

7.1.5. palīdzība trauku mazgāšanā;  
7.1.6. dzīvokļu īres un komunālo pakalpojumu maksājumu, norēķinu par patērēto 

elektroenerģiju, gāzi un telefona maksas veikšana;  
7.1.7. kurināmā piegāde telpās; 

7.1.8. ūdens piegāde telpās, izlietotā ūdens iznešana; 

7.1.9. sadzīves atkritumu iznešana; 

7.1.10. pārrunas par nepieciešamo aprūpi. 
7.2.  2.aprūpes līmenis (iekļaujot 1.aprūpes līmeņa pakalpojumus) - līdz 25 stundām 

mēnesī, klienta līdzmaksājums par otro aprūpes mājās līmeni ir 5,00 EUR 
mēnesī: 

                       7.2.1. veļas (sīkas) mazgāšana klienta dzīvesvietā, ja klientam ir veļas mazgājamā 
mašīna un tā ir tehniskā kārtībā;  

7.2.2. palīdzība ēdiena gatavošanā vai gatava ēdiena piegādē; 

7.2.3. veļas nodošana/saņemšana veļas mazgātavā; 

7.2.4. sniega tīrīšana; 

7.2.5. logu mazgāšana; 

7.2.6. krāsns kurināšana; 

7.2.7. citi pakalpojumi pēc vienošanās ar klientu. 
7.3.  3.aprūpes līmenis (iekļaujot 1.un 2.aprūpes līmeņa pakalpojumus) - līdz 40 stundām 

mēnesī, klienta līdzmaksājums par trešo aprūpes mājās līmeni ir 7,00 EUR mēnesī:  
7.3.1. palīdzība vannošanā; 

7.3.2. fizisko aktivitāšu veicināšana; 

7.3.3. pagalma uzkopšana; 

   7.4.  4.aprūpes līmenis (iekļaujot 1., 2. un 3. aprūpes līmeni)- līdz 60 stundām mēnesī, 

klienta līdzmaksājums par ceturto aprūpes mājās līmeni ir 10,00 EUR mēnesī:  

      7.4.1. ēdiena pagatavošana un klienta gatavošana; 

      7.4.2. izkļūšana un iekļūšana gultā; 

      7.4.3. apģērbšana un noģērbšana; 

      7.4.4. palīdzība tualetes apmeklēšanā; 

      7.4.5. autiņbiksīšu nomaiņa; 

      7.4.6. aprūpējamās personas higiēnas nodrošināšana (kāju un roku nagu kopšana, 

matu mazgāšana, 

      7.4.7. izgulējumu profilakse. 

 

III. Aprūpes mājās darba organizēšana 

 

8. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu organizē Riebiņu novada sociālais dienests.  
9. Aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu veic aprūpētāji. 
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10. Aprūpes mājās pakalpojumu apjomu nosaka atbildīgais sociālais darbinieks, pēc personas 
vajadzību izvērtēšanas. 

11. Samaksa par aprūpētāja darbu tiek noteikta pēc aprūpējamo personu skaita un sniegto 
pakalpojumu apjoma, pēc personai noteiktā pakalpojumu līmeņa, saskaņā ar minimālo darba 
algu mēnesī. 

12. Aprūpētājs reizi mēnesī aizpilda veidlapu ”Pieņemšanas-nodošanas akts un atskaite par 
aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu”. 

13. Pirms aprūpes uzsākšanas aprūpētāja darba grafiku saskaņo ar aprūpējamo personu. 
14. Dienests slēdz trīspusēju līgumu ar klientu un pakalpojuma sniedzēju (par kuru ziņas 

sniegtas LR Labklājības ministrijā, veicot pakalpojuma – aprūpe mājās, reģistrāciju), kurš ir 
noformējis VID individuālo darbu un kuram ir pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā 
izglītība un zināšanas sociālās aprūpes jomā, par noteikta pakalpojuma – aprūpes mājās 
sniegšanu. 

 

IV.   Aprūpe mājās piešķiršanas kārtība 

 
15. Aprūpi mājās Riebiņu novada teritorijā dzīvojošām personām piešķir Riebiņu novada 

sociālais dienests ar savu lēmumu. 
16. Piesakot aprūpi mājās, persona (vai tās pilnvarota persona) Riebiņu novada sociālajā 

dienestā iesniedz šādus dokumentus: 
16.1. personas vai pilnvarotas personas iesniegumu, norādot problēmu un tās risināšanai 

vēlamo sociālās aprūpes pakalpojumu; 
16.2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīta funkcionālo spēju 

traucējumu smaguma pakāpe un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu turberkuloze 
aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesība; 

16.3. likumīgo apgādnieku iesniegumu, to ienākumus apliecinošus dokumentus, kā arī 

dokumentus, kas apliecinātu, ka apgādnieki nespēj nodrošināt minētajām personām 
nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Par 

objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai veikt aprūpi, ja to apstiprina sociālā 
darbinieka izvērtējums, ir uzskatāms:  

16.3.1. apgādnieka slimības laiks, 
16.3.2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā vai  
apgādnieka invaliditāte,  

          16.3.3. apstāklis, ka apgādnieks ir pensijas vecuma persona un fizisko ierobežojumu 
dēļ nevar veikt aprūpi, 

                    16.3.4. apgādnieka nodarbinātība, 
                    16.3.5. apgādnieka dzīvesvietas attālums, 
                    16.3.6. apgādniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina ģimenes 

ārsta vai Valsts darbspējas ārstu komisijas izziņa. 

16.4. citus dokumentus, pēc sociālā darbinieka pieprasījuma. 
17. Riebiņu  novada sociālais dienests 10 darba dienu laikā pēc 21. punktā minēto dokumentu 

saņemšanas un reģistrēšanas: 
17.1. apmeklē personu dzīvesvietā, novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem 

pakalpojumiem, aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem 

novērtēšanas karti un lemj par sociālo pakalpojumu sniegšanu vai atteikumu to 

sniegt; 
17.2. izvērtē pašvaldības iespējas sniegt personas vajadzībām atbilstošu sociālo 

pakalpojumu; 

17.3. izvērtē personas vai viņa ģimenes locekļu līdzdarbības iespējas; 
18. Sociālais dienests periodiski vai  rodoties aprūpes pakalpojuma apjomā pārskata aprūpes 

pakalpojuma nepieciešamību un saturu, nodrošina  aprūpes mājās pakalpojuma kvalitātes 
kontroli: pastāvīgas aprūpes gadījumā – ne retāk kā vienu reizi gadā, pagaidu aprūpes 

gadījumā – reizi trijos mēnešos. 

19. Aprūpe mājās netiek veikta personām: 
  19.1. kuras slimo ar bīstamām infekcijas slimībām; 
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 19.2. kurām nepieciešama diennakts aprūpe; 

 19.3. kurām ir psihiska rakstura traucējumi (akūtā slimības periodā); 
 19.4. kuras atrodas alkohola un/vai narkotisko vielu reibumā; 

 19.5. kurām saskaņā ar Civillikumu ir palīdzētspējīgi apgādnieki – bērni 
20. Gadījumā, ja aprūpe mājās pakalpojumu pieprasītājs nav apmierināts ar aprūpētāja darbu un 

gada laikā trīs reizes nomainījis Riebiņu novada sociālā dienesta aprūpētāju, aprūpe mājās šīm 
personām tiek atteikta. 

 

V. Samaksa par aprūpes mājās pakalpojumiem 

 

21. Aprūpe mājās pakalpojumi tiek sniegti par pašvaldības līdzekļiem: 
21.1. personām, kuras saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem atbilst trūcīgas personas 

statusam; 

21.2. personām, kuras ir vientuļas; 
21.3. personām, kurām nav maksātspējīgu likumīgo apgādnieku vai apgādnieks ir 

alkoholiķis vai invalīds; 
21.4. personām, kuru likumīgie apgādnieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīti par 

trūcīgiem un paši objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi; 
22. Gadījumā, kad personai saskaņā ar Civillikumu ir likumīgie apgādnieki, nepieciešamības 

gadījumā ir iespēja saņemt aprūpes mājās pakalpojumu, pašiem sedzot samaksu aprūpētājam 
par nostrādātajām stundām. Šādā gadījumā ir iespēja saņemt mājas aprūpes pakalpojumu, 

likumīgajiem apgādniekiem samaksājot pakalpojuma sniedzējam par sniegto pakalpojumu. 

Pakalpojuma saņēmējs vai tā likumīgais apgādnieks no saviem personīgajiem līdzekļiem veic 
samaksu par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem pakalpojumiem, Riebiņu novada domes kasē vai 

pārskaitot domes kontā, līdz katra mēneša 15. datumam. 
23. Samaksa par aprūpes mājās pakalpojumiem tiek veikta pamatojoties uz noteikumu 7. punktā 

noteikto aprūpes līmeni saskaņā ar  valstī noteikto minimālo algu,  pēc pieņemšanas - nodošanas 

akta par aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu iesniegšanas Riebiņu novada Sociālajā dienestā. 
 

 

VI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

 

24. Ja pakalpojuma pieprasītājs nav apmierināts ar Riebiņu novada sociālā dienesta lēmumu, 
pakalpojuma pieprasītājs ir tiesīgs to apstrīdēt Riebiņu  novada domē. 
25. Riebiņu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši 
Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai. 

 

 

 

Riebiņu  novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Saistošo noteikumu Nr. 2/2019 

“PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU UN PAKALPOJUMA 

SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBU RIEBIŅU NOVADĀ” 

paskaidrojuma raksts 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu “Par aprūpes mājās darba organizēšanu un 

pakalpojuma saņemšanas un samaksas kārtību Riebiņu novadā” 
projekts izstrādāts saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, 23.panta pirmo, otro un trešo 
daļu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumu Nr.275 

“Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas 

kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no 

pašvaldības budžeta” 6.punkta regulējumu, atsevišķām Riebiņu 

novada iedzīvotāju grupām ir noteikta  samaksas kārtība par 

sociālajiem pakalpojumiem.  

 

2. Īss projekta 

raksturojums 

Riebiņu novada pašvaldība ir izvirzījusi mērķi – attīstīt aprūpes 

mājās pieejamību novada iedzīvotājiem, kuri vecuma un veselības 

stāvokļa dēļ nevar pilnvērtīgi nodrošināt savas pamatvajadzības un 

veikt pašaprūpi.  

Saistošie noteikumi nosaka aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanas 

un samaksas kārtību, pakalpojuma līmeņus un veidus. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu projektā plānotās darbības aprūpes pakalpojuma 

ietvaros palielinās budžeta izdevumus par EUR 5336. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Aprūpes mājās pakalpojumu sniedz Riebiņu novada Sociālais 

dienests un administrē ar šo pakalpojumu saistītos izdevumus.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas. 

 

 

Riebiņu  novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis 


