
 
 

 

 

 
LATVIJAS REPUBLIKAS 

ZILUPES NOVADA PAŠVALDĪBA 

 
Reģ. Nr.90000017383, Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV – 5751 

T.65707311, fakss: 65707315, e-pasts: dome@zilupe.lv 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada pašvaldības domes 25.11.2011. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 6§) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 22 

Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldībā uzņem rindā pieaugušās personas sociālās 

aprūpes institūcijā par Zilupes novada pašvaldības finansējumu 

Zilupē 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu  

un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Zilupes novada sociālais dienests (tālāk tekstā– Sociālais 

dienests) uzņem rindā pieaugušās personas sociālai aprūpei Zilupes novada pašvaldības ilgstošas 

sociālās aprūpes institūcijā SIA ,,Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs” (tālāk tekstā – 

sociālās aprūpes institūcija) par Zilupes novada pašvaldības finansējumu.  

2. Sociālās aprūpes pakalpojumu persona vai viņa likumiskais pārstāvis pieprasa Sociālajā dienestā.  

3. Lai saņemtu sociālās aprūpes pakalpojumu par Zilupes novada pašvaldības finansējumu, persona 

Sociālajā dienestā iesniedz šādus dokumentus: 

3.1. Personas iesniegumu; 

3.2. Ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli atbilstoši 04.04.2006. MK noteikumu Nr.265 

„Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 73.pielikumam; 

3.3. Invaliditātes apliecības kopiju, ja pakalpojumu pieprasa invalīds. 

4. Sociālā dienesta speciālists pēc iesnieguma saņemšanas: 

4.1. Apmeklē personu tās dzīvesvietā, novērtē personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem; 

4.2. Pārbauda informāciju par personas deklarēto dzīvesvietu un personas ģimenes stāvokli; 

4.3. Pārbauda informāciju no VSAA datu bāzes par personas pensijas vai valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta apmēru; 

4.4. Izvērtē saņemtos dokumentus un reģistrē 6.punktā minētās personas sociālās aprūpes 

pakalpojuma saņemšanas rindā.  

5. Zilupes novada pašvaldība maksā par pieaugušo personu sociālo aprūpi sociālās aprūpes institūcijā 

SIA ,,Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”. 

6. Zilupes novada pašvaldība maksā par sociālo aprūpi pieaugušām personām t.sk. mazkustīgām un 

nestaigājošām, kas ir: 

6.1. vientuļi pensionāri un vientuļi invalīdi; 

6.2. vientuļi 3.grupas invalīdi ar garīga rakstura traucējumiem saskaņā ar psihiatra atzinumu par 

iespējām adaptēties vispārēja tipa sociālās aprūpes iestādē; 



6.3. vientuļi pensionāri, kuriem diagnosticēta vecuma demence bez agresijas izpausmēm un nav 

invaliditātes grupas, saskaņā ar psihiatra atzinumu par iespējām adaptēties vispārēja tipa sociālās 

aprūpes institūcijā; 

6.4. vientuļi pensionāri un vientuļi invalīdi, kuriem ir alkohola atkarība, tikai pēc ārstēšanas kursa 

nodrošināšanas;  

6.5. pensionāri un invalīdi, kuru apgādnieki sociālās degradācijas (alkoholisms, narkomānija) dēļ 

nespēj viņus aprūpēt; 

6.6. pensionāri un invalīdi, kuriem ir bērni šķirtajās laulībās un kuru audzināšanā viņi nav 

piedalījušies;  

6.7. pensionāri un invalīdi, kuru apgādnieki ir nestrādājoši pensionāri vai invalīdi; 

6.8. pensionāri un invalīdi, kuru apgādniekiem piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss; 

6.9. citas personas, kurām piešķirts trūcīgas personas statuss un kuras veselības vai funkcionālo 

traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt.  

7. Sociālās aprūpes institūcija SIA ,,Zilupes veselības un sociālās aprūpes centrs”: 

7.1. nekavējoties informē Sociālo dienestu par brīvajām vietām;  

7.2. katru mēnesi līdz 5.datumam iesniedz izmaiņas aprūpējamo personu sarakstā uz  mēneša 

1.datumu.  

8. Sociālās aprūpes maksas pakalpojuma cenu nosaka sociālās aprūpes institūcija un apstiprina novada 

dome. 

   Zilupes novada pašvaldības piešķirtā finansējuma apjoms sociālās aprūpes institūcijā uz vienu 

klientu mēnesī ir atkarīgs no klienta līdzmaksājuma apmēra. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums 

mēnesī tiek noteikts, pieņemot pašvaldības budžetu, ar pašvaldības domes lēmumu. 

9.Ja pilnībā tiek apmierināts sociālā pakalpojuma pieprasītāja prasījums, Sociālais dienests informē 

pieprasītāju par piešķirto sociālo pakalpojumu. Sociālais dienests pieņem lēmumu par ilgstoša 

sociālā aprūpes pakalpojuma piešķiršanu un iesniedz to sociālās aprūpes institūcijā. Sociālās 

aprūpes pakalpojuma samaksas kārtības līgumu, kas tiek slēgts starp klientu, pašvaldību un sociālās 

aprūpes institūciju slēdz sociālās aprūpes institūcija.  

10. Ja netiek apmierināts sociālā pakalpojuma pieprasītāja prasījuma apjoms vai sociālā pakalpojuma 

piešķiršana tiek atteikta, pieprasītājs par to tiek informēts rakstiskā veidā, norādot pamatojumu un 

lēmuma apstrīdēšanas kārtību.  

11. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Zilupes novada pašvaldības domē viena mēneša 

laikā no lēmumu spēkā stāšanās brīža.  

12. Zilupes novada pašvaldības domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā viena 

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību.  

13. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012.gada 1.janvārī un tie publicējami Zilupes novada pašvaldības 

izdevumā „Zilupes novada vēstis” un pašvaldības mājas lapā internetā.  

 

 

Domes priekšsēdētājs      Oļegs Agafonovs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu 

„Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldībā uzņem rindā pieaugušās personas sociālās 

aprūpes institūcijā par Zilupes novada pašvaldības finansējumu” 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Zilupes novadā nebija saistošo noteikumu, kas 

regulētu pieaugušo personu uzņemšanu rindā 

ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā par Zilupes 

novada pašvaldības finansējumu. Saistošie noteikumi 

„Par kārtību, kādā Zilupes novada pašvaldībā uzņem 

rindā pieaugušās personas sociālās aprūpes 

institūcijā par Zilupes novada pašvaldības 

finansējumu” tika pieņemti, lai regulētu ilgstošas 

sociālās aprūpes pakalpojuma piešķiršanas kārtību un 

nodrošinātu pašvaldības finanšu līdzekļu kontroli. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Zilupes 

novada sociālais dienests uzņem rindā pieaugušās 

personas sociālai aprūpei Zilupes novada pašvaldības 

ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā SIA ,,Zilupes 

veselības un sociālās aprūpes centrs” par Zilupes 

novada pašvaldības finansējumu. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi stāsies spēkā 2011.gada janvārī 

un kopumā būtiski nepārsniegs 2010.gada 

apstiprinātā budžeta ietvarus 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Lai saņemtu saistošajos noteikumos noteikto 

pakalpojumu, persona var griezties Zilupes novada 

sociālajā dienestā vai pie sociālajiem darbiniekiem 

Pasienes un Lauderu pagasta pārvaldēs to 

pieņemšanas laikā. 

6.Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā 

nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts un 

paskaidrojuma raksts ievietots www.zilupe.lv, sadaļā 

Pašvaldība/Saistošie noteikumi, nolikumi/ Saistošo 

noteikumu projekti. 
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