
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011.gada 28.aprīlī                                                                                       Lēmums Nr.200 
Ilūkstē                                                                                                           (prot. Nr. 5., 14.&) 
 
 

Ilūkstes novada pašvaldības  saistošie noteikumi Nr. 5/2011 
 

Groz ījums 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 24/2009  „Par apr ūpes mājās 
darba organiz ēšanu un pakalpojuma sa ņemšanas k ārt ību Ilūkstes novad ā” 

 
 

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2009.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr. 
24/2009 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību 
Ilūkstes novadā” šādu grozījumu: 
 
Papildin āt noteikumu IV nodaļu “Aprūpes mājās pakalpojuma samaksas kārtība” ar 25.1, 
25.2, 25.3 punktiem šādā redakcijā: 
 

“25. 1 Ja klientam nav iespējams nodrošināt psiholoģiski saderīgu darbinieku, 
pieprasīto  aprūpes mājās pakalpojumu var aizvietot ar pabalsta aprūpei izmaksu. 

25.2 Pabalsta aprūpei apmērs: 

25.21. 1. aprūpes līmenis Ls 10.00 mēnesī; 

25.22. 2. aprūpes līmenis Ls 20.00 mēnesī; 

25.23. 3. aprūpes līmenis Ls 30.00 mēnesī; 

25.24. 4. aprūpes līmenis Ls 40.00 mēnesī. 

 25.3 Pabalstu aprūpei izmaksā vienu reizi mēnesī. “ 

 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                    Stefans Rāzna 
 
 
 
 



 
Paskaidrojuma raksts  

Ilūkstes novada pašvald ības 28.04.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2011   

 

Groz ījums 29.12.2009. saistošajos noteikumos Nr. 24/2009  „Par apr ūpes m ājās darba 
organiz ēšanu un pakalpojuma sa ņemšanas k ārt ību Ilūkstes novad ā” 

 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Sociālā darba praksē ir situācijas, kad aprūpējamai personai nav iespējams 
nodrošināt psiholoģiski saderīgu aprūpētāju.  
Šobrīd spēkā esošie pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24/2009 „Par 
aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību 
Ilūkstes novadā” nenosaka šādu situāciju risināšanu. Viens no risinājumiem 
ir pieprasīto aprūpes mājās pakalpojumu aizvietošana ar pabalsta aprūpei 
izmaksu. Šāds pabalsts ir jau ilgstoši arī paredzēts statistikas pārskatos par 
sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību pašvaldībā. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Ja klientam nav iespējams nodrošināt psiholoģiski saderīgu darbinieku, 
pieprasīto aprūpes mājās pakalpojumu var aizvietot ar pabalsta aprūpei 
izmaksu. 
Pabalsta aprūpei apmērs, atkarībā no aprūpes līmeņa no Ls 10,00 līdz Ls 
40,00: 
Pabalsts aprūpei tiks izmaksāts vienu reizi mēnesī 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neietekmēs klientu skaitu. 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

- 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

- 

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Projekta nepieciešamība apspriesta un atbalstīta debatēs starp sociālā 
darba speciālistiem.   
Saistošie noteikumi tiks publicēti laikrakstā „Ilūkstes Novada Vēstis” un 
pašvaldības mājaslapā internetā. 
Saistošo noteikumu projekts attiecas uz sociālo jomu. 

 
 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                              Stefans Rāzna 

 
 


