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Ludz

APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes 27.10.2016.
sēdes lēmumu (protokols Nr.18, 9.§)
ar precizējumiem, kas veikti ar
Ludzas novada domes 24.11.2016.
sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 23.§)

Saistošie noteikumi Nr.13
PAR GROZĪJUMIEM LUDZAS NOVADA DOMES
2009.GADA 17.SEPTEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.7
„PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU UN
PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU LUDZAS NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu un
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro un trešo daļu
Veikt grozījumus Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos
Nr.7 „Par aprūpes m j s darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas k rtību Ludzas
novad ” :
1. Aizst t Saistošo noteikumu 2.2.1.punkt skaitli “18” ar skaitli “20”.
2. Aizst t Saistošo noteikumu 2.2.2.punkt skaitli “23” ar skaitli “25”.
3. Aizst t Saistošo noteikumu 2.2.3.punkt skaitli “33” ar skaitli “40”.
4. Izteikt Saistošo noteikumu 4.3.punktu jaun redakcij :
“4.3. Piesakot aprūpi m j s, persona (vai t s pilnvarota persona) Ludzas novada soci laj
dienest iesniedz š dus dokumentus:
4.3.1. personas vai pilnvarotas personas iesniegumu, nor dot problēmu un t s risin šanai
vēlamo soci l s aprūpes pakalpojumu (pielikums Nr. 2.)
4.3.2. ģimenes rsta slēdzienu par aprūpes m j s pakalpojumu nepieciešamību (pielikums
Nr. 3).
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4.3.3. DE K izziņas noraksts un invalīda apliecības kopija, ja personai ir noteikta
invalidit te.
4.3.4. likumīgo apg dnieku iesniegumu, to ien kumus apliecinošus dokumentus, k arī
dokumentus, kas apliecin tu, ka apg dnieki nespēj nodrošin t minētaj m person m
nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības st vokļa vai citu objektīvu apst kļu dēļ. Par
objektīviem apst kļiem apg dnieka nespējai veikt aprūpi, ja to apstiprina soci l
darbinieka izvērtējums, ir uzskat ms:
apg dnieka slimības laiks,
apg dnieka invalidit te,
apg dnieka atrašan s medicīnisk s vai soci l s rehabilit cijas institūcij ,
apg dnieka alkoholisms,
apst klis, ka apg dnieks ir pensijas vecuma persona un fizisko ierobežojumu dēļ
nevar veikt aprūpi,
apst klis, ka apg dniekam ir garīga vai fiziska rakstura traucējumi, ko apstiprina
ģimenes rsta vai Valsts darba ekspertīzes rstu komisijas izziņa,
apg dnieka nodarbin tība,
apg dnieka dzīvesvietas att lums.
4.3.5. citus dokumentus, pēc soci l darbinieka pieprasījuma.”
5. Aizst t Saistošo noteikumu 4.5.punkt v rdus “divas reizes” ar v rdiem “vienu reizi”.
6. Izslēgt Saistošo noteikumu 5.9.apakšpunktu.
7. Punkts svītrots ar Ludzas novada domes 24.11.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.20, 23.§)
8. Izteikt Saistošos noteikumus ar 6.4.punktu jaun redakcij :
“6.4. Samaksa par aprūpes m j s pakalpojumiem tiek veikta pamatojoties uz noteikumu
2.2.punkt noteikto aprūpes līmeni saskaņ ar Ludzas novada domes apstiprin to stundas tarifa likmi,
pēc pieņemšanas - nodošanas akta par aprūpes m j s pakalpojuma sniegšanu iesniegšanas Ludzas
novada Soci laj dienest .”

Ludzas novada domes priekšsēdēt ja

A. Gendele

