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Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Bauskas novadā ir 27826 iedzīvotāji, pēc VSAA datiem 4989 jeb 18% ir
personas, kas saņem vecuma pensijas, 1309 ir pieaugušas personas un
101 bērns ar invaliditāti jeb 5%. Potenciālie aprūpes mājās pakalpojuma
saņēmēji ir 23% no novada iedzīvotājiem. Bauskas novadā aprūpes mājās
pakalpojums netiek sniegts. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 11.pants nosaka, ka viens no Sociālā dienesta uzdevumiem ir
sociālo pakalpojumu organizēšana un sniegšana invalīdiem, pensijas
vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un citām
personu grupām, kurām tas nepieciešams. Sociālais dienests reģistrējis
aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu Sociālo pakalpojumu sniedzēju
reģistrā. Veicot situācijas analīzi par aprūpes mājās pakalpojuma
nepieciešamību, konstatēts, ka Bauskas novadā šāds pakalpojums būtu
steidzami nepieciešams 115 personām. Sociālajā dienestā šobrīd ir viens
aprūpētājs, kas sniedz individuālus pakalpojumus invalīdiem pilsētā un
strādā atbalsta grupās ar bērniem invalīdiem.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumi nosaka personu loku, kas tiks nodrošinātas ar aprūpi mājās
pakalpojumu, pakalpojuma veidu, aprūpes līmeni, pakalpojuma
piešķiršanas, saņemšanas un samaksas kārtību. Aprūpes mājās
pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Bauskas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušās personas, kuras faktiski
dzīvo deklarētajā dzīvesvietā un kuras vecuma vai fiziska rakstura
traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo
aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj
sniegt nepieciešamo palīdzību, un kurām nav noslēgti uzturlīgumi, nav
materiālo resursu, kurus realizējot var nodrošināt sev aprūpi, kā arī bērni
invalīdi, vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura
traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem
nodrošināt aprūpi. Aprūpe mājās var būt pastāvīga un pagaidu. Nodefinēti
četri aprūpes līmeņi, veicamie darba uzdevumi, apmeklējumu skaits un
darba ilgums, kā arī nosaukti dokumenti, kurus personai jāiesniedz
Sociālajā dienestā. Pēc dokumentu izskatīšanas Sociālais dienests pieņem
lēmuma par pakalpojuma nepieciešamību un kopā ar aprūpētāju un
klientu sastāda aprūpes plānu un vienojas par līdzdarbības pienākumiem.
Aprūpētājs ir speciālists ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. Samaksa
par aprūpētāja darbu tiek noteikta pēc aprūpējamo personu skaita, sniegtā
pakalpojuma veida un līmeņa, nosakot stundas likmi Ls 1,50 ( viens lats,
50 santīmi) apmērā. Aprūpes mājās pakalpojums tiek sniegts personām,
kuras ir vientuļas, kurām nav likumīgo apgādnieku, nav materiālo resursu,
kurus realizējot vai lietojot var nodrošināt sev aprūpi. Ja aprūpējamā
persona ir pieļāvusi savas mantas atsavinājumu par labu kādai citai
fiziskai vai juridiskai personai, aprūpes mājās pakalpojums netiek
nodrošināts par Sociālā dienesta sociālo funkciju veikšanai paredzētajiem
līdzekļiem.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Izdevumi aprūpētāju algām tiek segti no iestādes „Bauskas novada
Sociālais dienests” sociālo funkciju veikšanai paredzētajiem līdzekļiem.
Aprūpes nodrošināšanai 2012. gadā plānots nepārsniegt Ls 1500. Ar
2012. gada 1. aprīli paredzēts uzsākt Eiropas Sociālā fonda finansēto
projektu „Institūcijām alternatīvie aprūpes mājas pakalpojumi Bauskas
novadā”, kurš ilgs 24 mēnešus.

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

Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav, jo Bauskas novadā neviens
uzņēmums aprūpes mājās pakalpojumu nepiedāvā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Nav ietekmes

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

V.VEIPS

