APSTIPRINĀTS
Ar Vecumnieku novada Domes
2009.gada 23.decembra sēdes
lēmumu (protokols Nr.12; 4.§)

Noteikumi par kārtību, kādā Vecumnieku novada Dome
uzņem rindā un finansē pieaugušo personu sociālo aprūpi
veco ļaužu un invalīdu pansionātā „Atvasara”
Izdoti saskaņā ar
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3.panta 2.punktu
un Ministru Kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr. 288
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”

I. Vispārējie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Vecumnieku novada Dome uzņem rindā un apmaksā
pieaugušo personu sociālo aprūpi veco ļaužu un invalīdu pansionātā „Atvasara”.
2. Noteikumi nosaka to personu loku, kuras ir tiesīgas saņemt sociālās aprūpes
pakalpojumu.
3. Noteikumi nosaka, kādi dokumenti jāiesniedz Vecumnieku novada Sociālajā dienestā, lai
saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu.

II. Personu loks, kuras ir tiesīgas saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu
4. Vientuļie pensionāri un invalīdi, tai skaitā mazkustīgie un nestaigājušie (izņemot
onkoloģiskos slimniekus, kam nepieciešama pretsāpju terapija, 1. un 2. grupas invalīdus
ar garīga rakstura traucējumiem).
5. 3.grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem saskaņā ar psihiatra atzinumu par
iespējām adaptēties vispārēja tipa pansionātā.
6. Vientuļie pensionāri, kuriem diagnosticēta vecuma demence bez agresijas izpausmēm un
nav invaliditātes grupas, saskaņā ar psihiatra atzinumu par iespējām adaptēties vispārēja
tipa pansionātā.
7. Vientuļie pensionāri un invalīdi, kuriem ir arī alkohola atkarība, pēc ārstēšanās kursa
nodrošināšanas.
8. Pensionāri un invalīdi, kuru apgādnieki sociālās degradācijas (alkoholisma, narkomānijas
u.c.) dēļ nespēj viņus aprūpēt.
9. Pensionāri un invalīdi, kuriem ir bērni, bet kuru audzināšanā viņi nav piedalījušies.
10. Pensionāri un invalīdi, kuru apgādnieki ir nestrādājoši pensionāri un invalīdi.
11. Pensionāri un invalīdi, kuru deklarētā dzīves vieta pēdējos trīs gadus ir bijusi
Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā.

III. Sociālajā dienestā iesniedzamie dokumenti
12. Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu, persona vai viņa likumiskais pārstāvis vēršas
Vecumnieku novada Sociālajā dienestā un iesniedz šādus dokumentus:
12.1.personas iesniegums vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegums;

12.2.ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli(paraugs 1.pielikumā);
12.3.personas ambulatoro karti;
12.4.invaliditātes apliecības kopiju, ja sociālās aprūpes pakalpojumu pieprasa invalīds;
12.5.izziņu par deklarēto dzīvesvietu;
12.6.izziņu par personas ģimenes stāvokli;
12.7.VSAA(Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras) izziņu par personas pensijas
apmēru;
12.8.psihiatra atzinums 5. un 6. punktā minētajos gadījumos (MK 21.04.2008
noteikumu Nr.288 pielikums);
12.9.izziņu par atkarības ārstēšanās kursa izziešanu 7.punktā minētajos gadījumos;
12.10.apgādnieku-pensionāru un invalīdu apliecību kopijas 10.punktā minētajos
gadījumos.
13. Vecumnieku novada Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma
nepieciešamību un reģistrē personu sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanas rindā un
pakalpojumu nodrošina rindas kārtībā, izņemot gadījumus, kad sociālās aprūpes
pakalpojums ir jāsniedz nekavējoties, par ko lemj atsevišķi Vecumnieku novada Dome

VI. Sociālās aprūpes pakalpojuma samaksas kārtība
14. Klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes
pakalpojumiem.
15. Ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes pakalpojumu,
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā.
16. Vecumnieku novada Dome maksā starpību starp personas pensijas 90% daļu un
personas uzturmaksu pansionātā.
Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis

2

1.pielikums

Medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes institūcijā
_______________________
Iestāde un adrese

20___.gada______________
1. Izziņa izdota_______________________________________________________________
(vārds, uzvārds)
2. Personas kods______________________________________________________________
3. Dzīves vietas 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., fluorogrāfija_____________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

