Pakalpojums - Aprūpe mājās
Kādās situācijās
piešķir
pakalpojumu?
Kas ir tiesīgs saņemt
pakalpojumu?

Pakalpojumu
piešķir
personām
pamatvajadzību
apmierināšanai viņu dzīvesvietā, kuras vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Personas, kuras vecuma un garīga vai fiziska rakstura
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu
personisko aprūpi, tām nav likumīgu apgādnieku vai tie
vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nespēj
sniegt minētajām personām nepieciešamo palīdzību;
Personām, kurām slimības vai atveseļošanas periodā ir
grūtības veikt ikdienas mājas darbus un personisko aprūpi,
tām nav likumīgu apgādnieku vai tie nespēj sniegt
minētajām personām nepieciešamo palīdzību;
Bērni invalīdi, ja ģimenes locekļi nespēj viņiem nodrošināt
pienācīgu aprūpi.

Ko pakalpojums
nodrošina?

Sociālā dienesta sociālā aprūpētāja izvērtēs nepieciešamību
saņemt pakalpojumu, un to vai šis pakalpojums personai ir
piemērotākais.
Ņemot vērā klienta pašaprūpes spējas pakalpojumu iedala
četros līmeņos:
Pirmais līmenis – klienta apmeklējums 2 reizes nedēļā,
līdz 16 stundām mēnesī. Pirmā līmeņa pakalpojumā
ietilpst šādi darbi: piegādāt produktus vai ēdienu,
medikamentus, veikt maksājumus par komunālajiem
pakalpojumiem, veikt starpnieka vai pavadoņa
pakalpojumus, apmeklēt slimnīcā;
Otrais līmenis – klienta apmeklējums 3 reizes nedēļā,
līdz 24 stundām mēnesī. Otrā līmeņa pakalpojumā
ietilpst visi 1.līmeņa pakalpojumi un vēl šādi darbi:
uzkopt mājokli, palīdzēt personīgās higiēnas
nodrošināšanā (nomazgāties vannā vai dušā, nomainīt
gultas veļu);
Trešais līmenis – klienta apmeklējums 3 reizes nedēļā,
līdz 36 stundām mēnesī. Trešā līmeņa pakalpojumā
ietilpst visi 2.līmeņa pakalpojumi un vēl šādi darbi:
ienest kurināmo un ūdeni telpās, iznest izdedžus un
lietoto ūdeni, gludināt veļu;
Ceturtais līmenis – klienta apmeklējums 5 reizes
nedēļā, līdz 63 stundām mēnesī. Ceturtā līmeņa
pakalpojumā ietilpst visi 3.līmeņa pakalpojumi un vēl
šādi darbi: palīdzēt apģērbties, noģērbties, palīdzēt
izkļūt un iekļūt gultā, sagatavot un pasniegt ēdienu,
nomazgāt traukus, palīdzēt inkontinences līdzekļu
nomaiņā. Ceturtā līmeņa pakalpojumi tiek sniegti kā
pagaidu pakalpojumi uz atveseļošanās laiku līdz 2
mēnešiem gadā.

Paplašinātās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā
sniedz par maksu (no klienta vai apgādnieku
līdzekļiem) pēc nostrādāto stundu skaita. Pakalpojuma
cena 2.70 eiro par 1 darba stundu. Paplašinātā aprūpe
sevī ietver sekojošus darbus:
8.1.malkas sagatavošana apkures sezonai
8.2. pagalma uzkopšana;
8.3.palīdzība mantisku un citu specifisku
dokumentu kārtošanā;
8.4.sniega tīrīšana, dārza ravēšana;
8.5.klienta mājdzīvnieku apkopšana;
8.6. citi pakalpojumi pēc vienošanās ar klientu.
Kas var saņemt
pakalpojumu par
pašvaldības
līdzekļiem?

Kāds ir pakalpojuma
saņemšanas ilgums?

Kur interesēties?

Izdevumi par pakalpojuma sniegšanu tiek segti no
pašvaldības budžeta līdzekļiem personām, kuru ienākumi
uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī apstiprināto
minimālo darba algu - 320 eiro.
!!! Pakalpojums par pašvaldības līdzekļiem netiek
nodrošināts personām, kuras saņem valsts noteikto pabalstu
invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana.
Pastāvīgu aprūpi piešķir personām, kuras vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas
darbus un savu personisko aprūpi.
Pagaidu aprūpi piešķir personām, kuras slimības vai
atveseļošanās periodā nevar veikt ikdienas mājas darbus un
savu personisko aprūpi.

Valkas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā
Rūjienas ielā 3D, Valkā, 2.stāvā, vadītāja Iveta Poriete
64725938, mob.28374397 vai sociālā aprūpētāja Evita
Bašķe mob. 28653863.
Kas jādara, lai varētu Pieprasot pakalpojumu AM, klients (vai viņa pilnvarota
saņemt
persona) Sociālā pakalpojumu daļā (SPD) iesniedz šādus
pakalpojumu?
dokumentus:
•
personas iesniegumu sociālā pakalpojuma
„Aprūpe mājās” saņemšanai;
•
medicīnas iestādes slēdzienu par pakalpojuma
„Aprūpe mājās” nepieciešamību
•
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts
komisijas (VDEĀK) izziņas kopiju - personām ar
invaliditāti;
•
pensionāra apliecības kopiju - pensijas vecuma
personām;
•
likumīgo apgādnieku rakstisku iesniegumu un
viņu ienākumus apliecinošus dokumentus.

Kāda ir maksa par
pakalpojumu?

Aprūpe mājās pakalpojums ir maksas pakalpojums.
Maksa par pakalpojumu ir atbilstoša līgumā ar sociālo
pakalpojumu sniedzēju noteiktajam – 2.70 eiro par 1
(vienu) aprūpes pakalpojuma sniegšanas stundu vienai
personai.
Klients par saņemto pakalpojumu maksā atbilstoši
noslēgtajam līgumam starp klientu un Sociālā dienesta
sociālo pakalpojumu daļu.

Gadījumos, kad klients nespēj veikt samaksu par aprūpes
pakalpojumiem, to veic viņa apgādnieki, saskaņā ar
Latvijas Republikas Civillikumu un Ministru Kabineta
2003.gada 27.maija noteikumiem Nr.275 „Sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta”.
Kādi ir ar
Valkas novada pašvaldības 2012.gada 30.augusta saistošie
pakalpojumu saistītie noteikumi Nr.19 „Par sociālā pakalpojuma „Aprūpe mājās”
pašvaldības
organizēšanu un saņemšanas kārtību Valkas novadā”.
normatīvie akti?
Sociālais dienests 5 darbdienu laikā, pēc visu
Lēmuma
pieņemšanas
pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē
termiņš
personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai
un informē par sociālā pakalpojuma
piešķiršanu vai atteikumu.
Kam piešķir pabalstu Gadījumos, kad Sociālais dienests objektīvu iemeslu dēļ
mājas aprūpes
klientam nevar nodrošināt pakalpojumu, tiek piešķirts
nodrošināšanai?
pabalsts aprūpei mājās nodrošināšanai:
- pabalstu piešķir trūcīgai personai, kā arī pensijas
vecuma personai vai personai ar invaliditāti, kuras
vecuma vai invaliditātes pensija ir mazāka par 80%
no valstī apstiprinātās minimālās darba algas;
- pirmā un otrā līmeņa aprūpes mājā nodrošināšanai
pabalsts ir EUR 28.46 mēnesī, trešā un ceturtā
līmeņa aprūpei mājās nodrošināšanai pabalsts ir
EUR 56.91 mēnesī.

