MAZSALACAS NOVADA PAŠVALDĪBA
__________________________________________________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr.90009114167, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215,
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā

2014.gada 17.decembrī

Nr.22
/17.12.2014. lēmums Nr.24.34/
Precizēti 21.01.2015. ar lēmumu Nr.1.22

Grozījumi 2014.gada 18.jūnija saistošajos noteikumosNr.9
„Par pakalpojuma „Aprūpe mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu
1. Izdarīt 2014.gada 18.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par pakalpojuma „ Aprūpe
mājās” nodrošināšanu Mazsalacas novadā”, turpmāk tekstā – noteikumi, šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu 18.punktu šādā redakcijā:
„ 18. Maksa par aprūpi, iekļaujot 16.punktā noteiktos pakalpojumus, nosakāma par
stundu, pēc apstiprinātā maksas pakalpojuma izcenojuma.”
1.2 Papildināt noteikumus ar 18.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„18.1. Maksa par aprūpi samazināma par 50% pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti.
1.3. Izteikt noteikumu 2.pielikumu (līguma par sociālo aprūpi mājās) šādā redakcijā:
„2.pielikums
2014.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.22 „Grozījumi
2014.gada 18.jūnija saistošajos noteikumosNr.9 „ Par pakalpojuma
"Aprūpe mājās" nodrošināšanu Mazsalacas novadā”

LĪGUMS
par sociālo aprūpi mājās
Mazsalacā
20__. gada " ___" . ___________

Nr.____

Mazsalacas novada Sociālais dienests, kura vārdā, pamatojoties uz iestādes nolikumu
darbojas
dienesta
vadītājs
_________________,
turpmāk
saukts
DIENESTS,
____________________________(vārds,
uzvārds)
__________________
(p.k)____________________________________________(adrese)
_____________________________,
turpmāk
saukts
Apgādnieks
un
_________________________ (p.k.)__________________ _____________________________
(adrese), ________________ (tālrunis), turpmāk tekstā "KLIENTS", noslēdz šāda satura līgumu:

1. Līguma priekšmets
DIENESTS nodrošina KLIENTU ar sociālās aprūpes pakalpojumiem mājās, turpmāk –
pakalpojums.
2. Pušu saistības
2.1. DIENESTS apņemas:
2.1.1. Nodrošināt KLIENTU ar sociālās aprūpes pakalpojumiem, tā mājās par maksu /
bez maksas, atbilstoši Mazsalacas novada Sociālā dienesta "Aprūpe mājās pakalpojuma
novērtēšanas karte" noteiktajam apjomam (pielikums Nr.1), Sociālā dienesta pieņemtajam
lēmumam.
2.1.2. KLIENTA un aprūpētāja psiholoģiskās nesaderības gadījumā nomainīt aprūpētāju.
2.1.3. Nodrošināt pieklājīgu un korektu attieksmi pret KLIENTU.
2.1.4. Neizpaust nekādu ar KLIENTU saistītu informāciju.
2.1.5. Respektēt KLIENTA intereses un ievērojot KLIENTA juridisko un mantisko
drošību.
2.1.6. Nodrošināt KLIENTAM ______ līmeņa aprūpes pakalpojumu, _____ stundas
nedēļā, pakalpojuma apjoms un saturs noteikts Aprūpes mājās pakalpojuma novērtēšanas kartē.
2.2. KLIENTS apņemas:
2.2.1. Nodrošināt aprūpētāja darba apstākļus savu darba pienākumu veikšanai:
2.2.1.1. garantēt aprūpētāju iekļūšanu dzīvojamās telpās;
2.2.1.2. nekavēt aprūpētāju tā pienākumu pildīšanas laikā (ievērot sanitār-higiēniskās
normas);
2.2.1.3. nodrošināt aprūpētāju ar nepieciešamu ūdens daudzumu, saimniecības precēm,
uzkopšanas inventāru;
2.2.1.4. nodrošināt pieklājīgu attieksmi pret aprūpētāju;
2.2.1.5. aprūpētāja pakalpojumu saņemšanas laikā neatrasties apreibinošu vielu ietekmē;
2.2.1.6. nodrošināt, ka aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā dzīvoklī neatrodas
iereibušas personas vai personas, kas traucē aprūpētāja darba pienākumu veikšanu;
2.2.2. Atbilstoši veselības stāvoklim piedalīties ikdienas mājas darbu veikšanā.
3. Norēķināšanās kārtība
3.1. Punktā 2.1.1. atrunātā aprūpe tiek apmaksāta no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai
no KLIENTA/ Apgādnieka/
līdzekļiem, kas noteikta atbilstoši 2014.gada 15.oktobra
noteikumiem „Par Mazsalacas novada pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu
noteikšanas metodiku un sniegto pakalpojumu cenrādi”____ euro par stundu.
3.2. Klients vai apgādnieks veic pakalpojuma apmaksu par iepriekšējo mēnesi līdz
nākošā mēneša desmitajam datumam pēc
pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas
4. Līguma darbības termiņš
4.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas dienu un ir spēkā uz laiku līdz 20 ___ .g. "___
". ____________. Aprūpes mājās uzsākama no 20___.g. ____ . _______________________
4.2. Gadījumā, ja puses nepilda vai pārkāpj šī līguma saistības, jebkura no pusēm ir
tiesīga vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu, 5 darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot otru
līgumslēdzēju pusi.
5. Strīdu izskatīšanas kārtība
5.1. Strīdi starp līguma slēdzēju pusēm tiek risināti sarunu ceļā.
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5.2. Ja sarunās netiek panākta vienošanās, kuru rakstiski nostiprina, tad strīds risināms
likumā noteiktajā kārtībā.
6. Citi noteikumi
6.1. Visi grozījumi un papildinājumi, kas saistīti ar šo līgumu, ir spēkā tikai gadījumā, ja
tos parakstījušas abas līgumslēdzējas puses vai to pilnvarotas personas.
6.2. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku,
pa vienam eksemplāram katrai pusēm.
7.Pušu rekvizīti
DIENESTS
KLIENTS
APGĀDNIEKS”
2. Noteikumi stājās spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis
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2014.gada 17.septembra saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi 2014.gada 18.jūnija
saistošajos noteikumosNr.9 „ Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu
Mazsalacas novadā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Maksa par pakalpojuma vienu stundu tiek noteikta
saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra noteikumiem „Par
Mazsalacas novada pašvaldības sniegto maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un
sniegto pakalpojumu cenrādi”. Atbilstoši ir
nepieciešams grozīt 2014.gada 18.jūnija Saistošo
noteikumu Nr.9 „Par pakalpojuma "Aprūpe mājās"
nodrošināšanu Mazsalacas novadā” 18.punktu.

2. Īss projekta satura izklāsts

2014.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.9 „Par
pakalpojuma
"Aprūpe
mājās"
nodrošināšanu
Mazsalacas novadā” grozījumi, turpmāk – noteikumi,
izdoti pamatojoties Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 3.panta trešo daļu, kas nosaka, ka
kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie
pakalpojumi,
nosaka
pašvaldību
saistošajos
noteikumos.
Noteikumi noteiks, ka maksa par pakalpojuma vienu
stundu tiek noteikta saskaņā ar 2014.gada 15.oktobra
noteikumiem „Par Mazsalacas novada pašvaldības
sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas
metodiku un sniegto pakalpojumu cenrādi.
Noteikumi paredz arī atvieglojumus mazaizsargātām
iedzīvotāju grupām- pensionāriem un cilvēkiem ar
invaliditāti.
3. Informācija par plānoto Papildus līdzekļi 2014.gada budžetā nav nepieciešami,
projekta
ietekmi
uz jo pakalpojumu apmaksā klients.
pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto Nav ietekmes.
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Papildus
administratīvās
procedūras
nav
administratīvajām
nepieciešamas. Noteikumus piemēros Mazsalacas
procedūrām
novada Sociālais dienests.
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.
Noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā Sociāla dienesta un
pašvaldības amatpersonu priekšlikumus un kompetenci.

Domes priekšsēdētājs

H.Rokpelnis
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