LATVIJAS REPUBLIKA

INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,
LV-2141, Tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2018.gada 15.augustā

Nr.7/2018
(protokols Nr.13-2.§.)

Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada18.februāra saistošajos noteikumos
Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2018.gada 17.oktobra Inčukalna novada domes lēmumu
Nr.15-10§
Izdoti saskaņā ar Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43. panta trešo daļu,
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
33.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sesto daļu un 25.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1.
Izdarīt Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra Saistošajos noteikumos
Nr.1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” šādus grozījumus:
1.1.
izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43. panta trešo
daļu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 33.panta otro daļu, 35.panta
ceturto un piekto daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu un 25.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu”;
1.2. izteikt noteikumu 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai tiek izmaksāts par kārtējo
mēnesi, izmaksu veicot 1 (viena) mēneša laikā no brīža, kad ģimenei (personai) piešķirts
trūcīgas ģimenes (personas) statuss.”;
1.3. izteikt noteikumu 16.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.1. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuri mācās Inčukalna novada mācību iestādēs, uz
statusa piešķiršanas laiku:”;
1.3.1. izteikt noteikumu 16.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„16.3. Ja pašvaldība nevar nodrošināt vidējās izglītības apguvi novada izglītības iestādēs, tad
skolēniem, kuri mācās citu pašvaldību mācību iestādēs un apgūst vidusskolas programmu,
Sociālais Dienests piešķir ēdināšanas pabalstu līdz EUR 30,00 mēnesī uz statusa piešķiršanas
laiku.”;
1.4. izteikt noteikumu 17.2.1. un 17.2.2.apakšpunktus šādā redakcijā:

„17.2.1. trūcīgām ģimenēm - EUR 40,00 mēnesī, uz statusa piešķiršanas laiku;
17.2.2. maznodrošinātām ģimenēm - EUR 20,00 mēnesī, uz statusa piešķiršanas laiku;”;
1.5. svītrot noteikumu 20.punktu;
1.6. svītrot noteikumu 28.11.2.apakšpunktu.
2.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Novada Vēstis".

Domes priekšsēdētājs

A.Nalivaiko

Saistošo noteikumu Nr. 7/2018
„ Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada18.februāra saistošajos
noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta sadaļas
1. Projekta
1.1. Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo
nepieciešamības
palīdzību;
pamatojums
1.2. Saistošie noteikumi nosaka kā tiek piešķirta sociālā palīdzība
maznodrošinātām un trūcīgām personām;
1.3. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kā tiek piešķirts atbalsts
brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanai;
2. Īss projekta satura
2.1.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
izklāsts
7.punktu, pašvaldībām ir jānodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un
sociāli mazaizsargātām personām un 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par citiem likumos un
Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem;
2.2.
Saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību” 13.panta pirmo daļu,
sociālie pakalpojumi ir pasākumi, kurus nodrošina pašvaldība naudas
vai mantisko pabalstu vai citu pakalpojumu veidā, lai veicinātu
personas sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu;
2.3.
Saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likums” 9.panta pirmo daļu, pašvaldībai, kuras teritorijā persona
reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai
iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un
sociālo palīdzību;
2.4.
Saskaņā ar likuma „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likums” 35.panta trešo daļu, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, pašvaldība, izvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta
izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību
apmierināšanai;
2.5.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai
deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī
sniegt materiālo palīdzību;
3. Informācija par
3.1. Pašvaldības budžetu ietekmē, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek
plānoto projekta
maksāti no pašvaldības budžeta;
ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta
4.1.
Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
ietekmi uz
teritorijā;
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

5.1.
Inčukalna novada domes Sociālais dienests ir institūcija, kurā
privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā;
5.2. Administratīvās procedūras:
1) Privātpersona iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt sociālo
palīdzību Sociālajā dienestā;
2) Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālās palīdzības
piešķiršanu vai par atteikumu to piešķirt;
3) Sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt Inčukalna novada domē;
4) Inčukalna novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā
tiesā;
6.1.
konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta
izstrādes procesā tika veiktas.
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