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Aprūpes mājā pakalpojums
Aprūpe mājās pakalpojums nodrošina personas pamatvajadzību
apmierināšanu, palīdzību mājas darbu veikšanā un personiskajā aprūpē
personas dzīvesvietā, ietverot pakalpojumu „Drošības poga”, Mobilā
aprūpes kompleksa pakalpojumu, specializētā transporta pakalpojumu
un pēdu aprūpes pakalpojumu.
Tiesības saņemt aprūpe mājās pakalpojumu ir:
• pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuras
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj pastāvīgi veikt
mājas darbus un/vai nodrošināt personisko aprūpi;
• personām, kurām slimības laikā vai atveseļošanas periodā ir
grūtības veikt mājas darbus un personisko aprūpi
Samaksa par aprūpes mājā pakalpojumiem tiek veikta saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likums un 27.05.2003. MK
noteikumiem nr. 275 „Par sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas
tiek segtas no pašvaldības budžeta”.
Pensijas vecuma personas un personas ar invaliditāti, kuras vecuma vai
funkcionālo traucējumu dēļ nespēj pastāvīgi veikt mājas darbus un/vai
nodrošināt personisko aprūpi un kurām nav likumisko apgādnieku
pakalpojuma izmaksas pilnā apmērā sedz Beverīnas novada pašvaldība.
Pakalpojumu izmaksu segšanai no Beverīnas novada pašvaldības
budžeta nepieciešams deklarēt saņēmēja un viņa likumisko apgādnieku
ienākumus. Ienākumus deklarē, iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju
saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem par
trūcīgas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu.
Lai pieprasītu pakalpojumu, aizpilda iesniegumu, kas adresēts
Beverīnas novada pašvaldības sociālam dienestam. Pēc nepieciešamo
dokumentu saņemšanas Beverīnas novada pašvaldības sociālā dienesta
darbinieks veic personas vajadzību novērtēšanu dzīvesvietā un pieņem
lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību.
• iesniegums;
• ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīta
funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe un medicīnisko
kontrindikāciju neesība;
• invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, ja personai ir noteikta
invaliditāte;
• iztikas līdzekļu deklarācija, kas noteikta normatīvajos aktos par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja
sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta.

Regulējošie normatīvie
akti

Pakalpojuma
saņemšanas termiņš
Adrese, uzziņas
konsultācijas

1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.
2. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
3. 02.04.2019. MK noteikumi Nr. 138 “’Noteikumi par sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu”
4. 27.05.2003. MK Nr. 275 “Sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā
pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”
Tekošais gads
Beverīnas novada pašvaldības sociālais dienests
socialaisdienests@beverina.lv
tālr. 64233421; 64220887 un 64729432

