
Lubānas novada Sociālā dienesta 

“Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs” 

UZTURĒŠANĀS MAKSA (spēkā no 01.01.2017) 

Lubānas novada pašvaldības domes lēmums 30.11.2016. (protokols nr.15) 

 

1. Klientiem, kuri deklarējuši dzīvesvietu Lubānas novadā un funkcionālo 
traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam* ir no 0 līdz 5 – 
292,27 EUR/mēnesī; (divi simti deviņdesmit divi eiro, 27 centi);  

1.1. Klientiem, kuri deklarējuši dzīvesvietu Lubānas novadā un funkcionālo 
traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam* ir no 6 līdz 19 – 
277,05 EUR/mēnesī; (divi simti septiņdesmit septiņi eiro, 5 centi);  

2. Klientiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citā novadā un funkcionālo 
traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam* ir no 0 līdz 5 – 456 
EUR/mēnesī (četri simti piecdesmit seši eiro); 

 2.1. Klientiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citā novadā un funkcionālo 
traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam* ir no 6 līdz 19 – 430 
EUR/mēnesī (četri simti trīsdesmit eiro). 

 

*Bartela indeksa veidlapas, pēc kurām tiek piemērota uzturēšanās maksa 
Lubānas VSAC skatīt pielikumā. 

  



PIELIKUMS  
 

Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem 
 

2.pielikums  
Ministru kabineta  

2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.279 

Bartela indekss 
 

Nr. 
p.k. 

Pašaprūpes, mobilitātes un ar mājas dzīvi saistītās darbības 
atbilstoši Bartela indeksam 

Punkti 

1. Ēšana: 
 

1.1. nespēj pats veikt šo darbību 0 

1.2. nepieciešama palīdzība (piemēram, sagriezt, uzziest sviestu) 1 

1.3. neatkarīgs 2 

2. Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ): 
 

2.1. sēžot nespēj saglabāt līdzsvaru 0 

2.2. pārvietojoties nepieciešama liela fiziska palīdzība, var sēdēt 1 

2.3. pārvietojoties nepieciešama neliela fiziska vai vārdiska palīdzība 2 

2.4. neatkarīgs 3 

3. Kustīgums (staigāšana vai riteņkrēsla lietošana): 
 

3.1. nekustīgs 0 

3.2. nepieciešama liela fiziska palīdzība, staigājot vai pārvietojoties ar riteņkrēslu 1 

3.3. nepieciešama neliela fiziska palīdzība, staigājot vai pārvietojoties ar riteņkrēslu 2 

3.4. neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai var lietot jebkādas palīgierīces (piemēram, 
spieķi, riteņkrēslu) 

3 

4. Kāpnes un citi alternatīvi augstuma pārvarēšanas ceļi: 
 

4.1. nespēj pārvietoties pa kāpnēm vai citiem alternatīviem augstuma pārvarēšanas ceļiem 
(piemēram, uzbrauktuvi, liftu, kāpņu liftu) 

0 

4.2. nepieciešama fiziska vai vārdiska palīdzība, pārvietojoties pa kāpnēm vai citiem 
alternatīviem augstuma pārvarēšanas ceļiem 

1 

4.3. neatkarīgs, bet neatkarības saglabāšanai izmanto citus alternatīvus augstuma 
pārvarēšanas ceļus 

2 

5. Ģērbšanās: 
 

5.1. atkarīgs 0 

5.2. nepieciešama palīdzība, bet apmēram pusi no darbībām var veikt pats 1 

5.3. neatkarīgs (ieskaitot darbības ar pogām, rāvējslēdzējiem, kurpju saitēm u.tml.) vai 
lieto pielāgotu apģērbu ar aizdari vai bez tās 

2 

6. Rūpes par izskatu: 
 

6.1. nepieciešama palīdzība personiskajā higiēnā 0 

6.2. patstāvīgi skujas un apkopj seju (matus, zobus) 1 

7. Vannošanās: 
 

7.1. atkarīgs 0 

7.2. neatkarīgs 1 

8. Vēdera izeja: 
 

8.1. nespēj kontrolēt izvadi (vai nepieciešama klizma) 0 

8.2. reti nesaturēšanas gadījumi 1 



8.3. kontrolē izvadi (paškontrole) 2 

9. Urinācija: 
 

9.1. nespēj kontrolēt izvadi (nepieciešama katetrizācija) 0 

9.2. reti nesaturēšanas gadījumi 1 

9.3. kontrolē izvadi 2 

10. Tualetes lietošana: 
 

10.1. atkarīgs 0 

10.2. nepieciešama neliela palīdzība 1 

10.3. neatkarīgs 2 
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3.pielikums  
Ministru kabineta  

2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.279 
(Pielikums MK 10.08.2010. noteikumu Nr.751 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.05.2011. noteikumiem Nr.375) 

 

Personas ar funkcionāliem traucējumiem novērtējuma protokols sociālās 
rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai 

 
Vārds, uzvārds   

Personas kods   

Dzīvesvietas adrese   

Diagnoze (atbilstoši medicīniskās 
diagnozes kodam) 

  

Personas individuālais sociālās 
rehabilitācijas mērķis 

  

 

Nr.p.k. Darbības atbilstoši Bartela indeksam 
Punktu 
skaits* 

Darbības, kurās 
nepieciešama 

asistēšana 

1. Ēšana 
  

2. Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ) 
  

3. Kustīgums 
  

4. Kāpšana pa kāpnēm un citiem alternatīviem 
augstuma pārvarēšanas ceļiem 

  

5. Ģērbšanās 
  

6. Rūpes par izskatu 
  

7. Vannošanās 
  

8. Vēdera izeja 
  

9. Urinācija 
  

10. Tualetes lietošana 
  

Punktu skaits kopā 
  

Indikācija pakalpojuma saņemšanai 0–19 
 

Piezīme. * Persona, kuras spējas tabulas 2., 3. un 10.punktā novērtētas ar 0 punktiem vai kuras spējas tabulas 1., 2., 3., 4., 5., 
6., 7. un 10.punktā novērtētas ar maksimālo punktu skaitu, neatbilst Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.279 
''Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un 
prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem'' noteiktajām prasībām par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
piešķiršanu. 

Secinājumi   

    

 Sociālais darbinieks, ārsts vai funkcionālais 
speciālists (ergoterapeits vai fizioterapeits) 

  

Novērtējamās personas paraksts   

Datums   

© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"  


