Pakalpojumu „Aprūpe mājās”
sniedz Kārsavas novada pašvaldības sociālā
dienesta Mežvidu Mobilā aprūpes grupa un
Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas un
alternatīvās sociālās aprūpes mobilā brigāde,
atbilstoši
Kārsavas
novada
pašvaldības
2013.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.28 „Par sociālo pakalpojumu
organizēšanu un saņemšanas kārtību Kārsavas
novadā.”

„Aprūpe mājās” pakalpojumu ir
tiesīgas saņemt:
Kārsavas
novada
pašvaldības
teritorijā
dzīvesvietu reģistrējušas personas, kuras
vecuma, garīga vai fiziska rakstura traucējumu
dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu
personisko aprūpi, un kurām saskaņā ar
Civillikumu nav palīdzētspējīgu apgādnieku vai
tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt
minētajām personām nepieciešamo palīdzību.
Aprūpes mājās pakalpojumu finansē no
novada domes līdzekļiem, piesaistot to personu
līdzekļus,
kas
izmanto
piedāvātos
pakalpojumus, no klientu likumīgo apgādnieku
līdzekļiem.

Kārsavas novada sociālās rehabilitācijas
un alternatīvās sociālās aprūpes
MOBILĀS BRIGĀDES pakalpojuma
„Aprūpes mājās” sniegšanas kārtība
Mobilā brigāde nodrošina:
 dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai,
kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ
to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem;
 pilnveido klientu sociālās un funkcionālās
prasmes, veicinot integrāciju sabiedrībā;
 nodrošina sociālā darbinieka un psihologa
pakalpojumus;
 vada, organizē un kontrolē aprūpētāju darbu;
 sniedz konsultācijas;
 novērtē
klienta
funkcionālās
spējas,
piedāvājot atbilstošus pakalpojumus, ja
nepieciešams, atbalsta pasākumus klienta
ģimenes vai mājsaimniecības locekļiem,
izstrādā rehabilitācijas plānus klientiem;
 organizē un vada atbalsta grupas veciem
cilvēkiem un invalīdiem ar kustību
traucējumiem.

Mežvidu MOBILĀS APRŪPES
GRUPAS pakalpojuma „Aprūpe mājās”
sniegšanas kārtība
Mobilās aprūpes grupas aprūpētāji nodrošina:
 dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai,
kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ
to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem;
 veic profesionālu aprūpi mājās, kura
apmierina cilvēka pamatvajadzības, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas
individuālo vajadzību, resursu un pakalpojuma „Aprūpe mājās” nepieciešamības
novērtējumu;
 Mobilās aprūpes grupas aprūpētāji veic
starpnieka un pavadoņa pakalpojumus pēc
vajadzības, nogādājot klientu uz ārstniecības
iestādi.

Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus aprūpes
mājās pakalpojumus, tiek noteikti 3
aprūpes pakalpojumu līmeņi:
pirmais aprūpes līmenis - līdz 18 stundām
mēnesī, apmeklējums 2 reizes nedēļā;
otrais aprūpes līmenis - līdz 27 stundām
mēnesī, apmeklējums 2 reizes nedēļā;
trešais aprūpes līmenis - līdz 50 stundām
mēnesī, apmeklējums 5 reizes nedēļā.

Pakalpojuma „Aprūpe mājās”
piešķiršanas kārtība
Aprūpe mājās tiek piešķirta personām,
kuras deklarējušas pamatdzīvesvietu Kārsavas
novadā.
Piesakot aprūpi mājās, persona (vai tās
pilnvarota persona) mobilai brigādei iesniedz
šādus dokumentus:
 personas vai pilnvarotas personas
rakstisku iesniegumu, norādot problēmu
un tās risināšanai vēlamo sociālās aprūpes
pakalpojumu;
 ģimenes ārsta slēdzienu par aprūpes mājās
pakalpojumu nepieciešamību;
 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
valsts komisijas (VDEĀVK) izziņas
noraksts un personas ar invaliditāti
apliecības kopija, ja personai ir noteikta
invaliditāte;
 likumīgo apgādnieku rakstisku iesniegumu, to ienākumus apliecinošus dokumentus, kā arī dokumentus, kas
apliecinātu, ka apgādnieki nespēj nodrošināt minētajām personām nepieciešamo
aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu
objektīvu apstākļu dēļ.

Kur vērsties, lai saņemtu aprūpi?
Kārsavas novada sociālās
rehabilitācijas un alternatīvās sociālās
aprūpes MOBILĀ BRIGĀDE
Adrese: Vienības iela 52, Kārsava, Kārsavas
novads

Kārsavas novada
pašvaldības

Sociālais dienests

Pakalpojumu „Aprūpe mājās” var saņemt:
darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.30
pusdienu pārtraukums: 13.00 – 13.30
Klientu pieņemšanas laiks:
otrdienās, ceturtdienās no plkst.09.00 līdz 16.30
Kontaktpersonas:
sociālais darbinieks Ināra Kaķīte, tālrunis
27848058
psihologs Andris Jurāns, tālrunis 29715797

MOBILĀ APRŪPES GRUPA
Adrese: „Aprūpes centrs”, c.Mežvidi, Mežvidu
pagasts, Kārsavas novads
Pakalpojumu „Aprūpe mājās” var saņemt:
darba dienās no plkst.8.00 līdz 16.30
pusdienu pārtraukums: 13.00 – 13.30
Kontaktpersona:
sociālais darbinieks Dace Rancāne, tālrunis
28311560

Aprūpe mājās

