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Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma maksas noteikšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu g) apakšpunktu,
Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumu Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no
pašvaldības budžeta” 6.punktu, Apes novada pašvaldības domes 2013.gada 28.jūnija saistošo
noteikumu Nr.9/2013 „Apes novada pašvaldības nolikums” 8.punkta 8.24. apakšpunktu,
80.punktu, un Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības komitejas 20.12.2018.
lēmumu (protokols Nr.14, 3.p), dome nolemj,
1. Noteikt Sociālā aprūpes centra „Trapene” (turpmāk – aprūpes centrs) viena iemītnieka
mēneša ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās reabilitācijas pakalpojumu izmaksas EUR
540.00 (pieci simti četrdesmit euro, 00 centi), diennakts maksa EUR 17.75 (septiņpadsmit
euro, 75 centi).
2. Noteikt Apes novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem līdzmaksājumu, ja aprūpes
centra klients, kura deklarētā dzīvesvieta pakalpojuma piešķiršanas brīdī ir Apes novadā, un
no klienta pensijas, piemaksas pie pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta nesedz šī
lēmuma 1.punktā noteiktās izmaksas:
2.1. par esošajiem klientiem līdz EUR 106.50 (viens simts seši euro, 50 centi), kuri
ievietoti aprūpes centrā līdz 31.12.2010.;
2.2. par esošajiem klientiem EUR 180.00 (viens simts astoņdesmit euro, 00 centi),
kuri ievietoti aprūpes centrā līdz 31.12.2017.;
2.3. esošajiem klientiem EUR 200.00 (divi simti euro, 00 centi), kuri ievietoti
aprūpes centrā līdz 31.12.2018.;
2.4. no jauna ievietotiem Apes novadā deklarētiem klientiem līdzmaksājums līdz
EUR 200.00 (divi simti euro, 00 centi), diennakts maksa EUR 17.75.
(septiņpadsmit euro, 75 centi).
3. Segt uzturēšanās izmaksas Apes novada iedzīvotājiem 50% apmērā politiski represētajām
personām, nacionālās pretošanās kustību, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidēšanas un 1991.gada barikāžu dalībniekiem, no konkrētam klientam noteiktās
uzturēšanās maksas.

4. Noteikto pakalpojumu maksu sākt piemērot 01.02.2019.
5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Apes novada domes 01.02.2018.
lēmumu Nr.224 (prot. Nr.18, 9.p.) „Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” diennakts sociālās
aprūpes pakalpojuma maksas noteikšanu” un Apes novada domes 26.04.2017. lēmumu Nr.78
(prot. Nr.8, 19.p.) „Par papildinājumiem Apes novada domes 24.11.2016. lēmumā Nr.192
„Par Sociālās aprūpes centra „Trapene” ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojuma maksas noteikšanu””.
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Pielikums Nr.1
Apes novada domes 27.12.2018.
Lēmumam Nr.176 (prot.Nr.17, 3.p.)

Sociālās aprūpes centrs “Trapene”
Adrese: “Bitītes”, Trapenes pagasts, Apes novads, LV-4348

PAMATBUDŢETA IESTĀDES UZTURĒŠANAS IZMAKSU
TĀME 2019.GADAM uz 1 klientu

N.p.k. Rādītāju nosaukumi
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Atlīdzība
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Krājumi, materiāli, energoresursi, preces un
inventārs
Izdevumi
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