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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2016.gada 17.februāris

Nr.2/2016
(protokols Nr.3-5.§.)

Par grozījumiem 2015.gada 18.februāra Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43. panta trešo daļu,
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”
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,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu
Tiesiskais pamatojums tiek papildināts ar „Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma”33.p.2.d.
Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2015
„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
šādus grozījumus:

II. Pabalstu saņēmēji
Izteikt noteikumu 3.1.3. apakšpunktu sekojoša redakcijā:
3.1.3. vientuļie un vienatnē dzīvojoši pensionāri vai vientuļas personas ar
invaliditāti, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 300,00 un
personu īpašumā var būt ne vairāk, kā viens nekustamais īpašums, viena
garāža un viens transporta līdzeklis, tām nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi,
noslēgtais uztura līgums neparedz pamatvajadzību nodrošinājumu, tās
nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegtos pakalpojumus, vai tās neatrodas ieslodzījumā un nav tiem
Civillikumā 188.pantā minēto apgādnieku (izņemot mazbērnus) vai
apgādnieki ir:
3.1.3.1.pensijas vecuma personas;

3.1.3.2.personas līdz 24 gadu vecumam, kuras izglītojas;
3.1.3.3.likumīgā apgādnieka ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 214,00;
3.1.3.4.likumīgā apgādnieka apgādībā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni;
3.1.3.5.pēc sociālā darba speciālista atzinuma, likumīgais apgādnieks nevar rūpēties
par apgādājamo.
Izteikt noteikumu 3.1.4. apakšpunktu sekojoša redakcijā:
3.1.4. daudzbērnu ģimenes (ar 3 un vairāk bērniem), kuru vidējie ienākumi mēnesī
nepārsniedz EUR 285,00 uz katru ģimenes locekli.
15. Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts tiek piešķirts:
Izteikt noteikumu 15.1.3. apakšpunktu sekojoša redakcijā:

15.1.3. vientuļiem un vienatnē dzīvojošiem pensionāriem vai vientuļām
personām ar invaliditāti, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz
EUR 300,00 un personu īpašumā var būt, ne vairāk, kā viens
nekustamais īpašums, viena garāža un viens transporta līdzeklis, tām
nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, noslēgtais uztura līgums
neparedz pamatvajadzību nodrošinājumu, tās nesaņem ilgstošas
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos
pakalpojumus, vai tās neatrodas ieslodzījumā. un nav tiem
Civillikumā 188.pantā minēto apgādnieku ( izņemot mazbērnus) vai
apgādnieki ir:
15.1.3.1. pensijas vecuma personas;
15.1.3.2. personas līdz 24 gadu vecumam, kuras izglītojas;
15.1.3.3. likumīgā apgādnieka ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR
214,00;
15.1.3.4. likumīgā apgādnieka apgādībā ir 3 un vairāk nepilngadīgi
bērni;
15.1.3.5. pēc sociālā darba speciālista atzinuma, likumīgais apgādnieks
nevar rūpēties par apgādājamo.
18.

Pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai apmaksai
Izteikt noteikumu 19.1.2. apakšpunktu sekojoša redakcijā:

19.1.2. vientuļiem un vienatnē dzīvojošiem pensionāriem vai vientuļai
personai ar invaliditāti, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 300,00 un
personu īpašumā var būt ne vairāk kā viens nekustamais īpašums, viena
garāža un viens transporta līdzeklis, tām nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi,
noslēgtais uztura līgums neparedz pamatvajadzību nodrošinājumu, tās
nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas
sniegtos pakalpojumus, vai tās neatrodas ieslodzījumā un nav tiem
Civillikumā 188.pantā minēto apgādnieku (izņemot mazbērnus) vai
apgādnieki ir:
19.1.2.1.pensijas vecuma personas;
19.1.2.2.personas līdz 24 gadu vecumam, kuras izglītojas;
19.1.2.3.likumīgā apgādnieka ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 214,00;
19.1.2.4.likumīgā apgādnieka apgādībā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni;
19.1.2.5.pēc sociālā darba speciālista atzinuma, likumīgais apgādnieks nevar
rūpēties par apgādājamo.
20.

Pabalsts aprūpei mājās
Izteikt noteikumu 20.1. apakšpunktu sekojoša redakcijā:

20.1.Pabalsts aprūpei mājās tiek piešķirts v i e n t u ļ i e m u n vienatnē
dzīvojošiem pensionāriem vai vientuļām personām ar invaliditāti, kuru
ienākumi nepārsniedz EUR 300,00 un personu īpašumā var būt, ne vairāk
kā viens nekustamais īpašums, viena garāža un viens transporta līdzeklis,
tām nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, noslēgtais uztura līgums
neparedz pamatvajadzību nodrošinājumu, tās nesaņem ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus, vai
tās neatrodas ieslodzījumā un tiem nav un nav tiem Civillikumā
188.pantā minēto apgādnieku ( izņemot mazbērnus) vai apgādnieki ir:
20.1.1. pensijas vecuma personas;
20.1.2. personas līdz 24 gadu vecumam, kuras izglītojas;
20.1.3. likumīgā apgādnieka ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR
214,00;
20.1.4. likumīgā apgādnieka apgādībā ir 3 un vairāk nepilngadīgi
bērni;
20.1.5. pēc sociālā darba speciālista atzinuma, likumīgais apgādnieks
nevar rūpēties par apgādājamo.
Pabalsti, kuri piešķirami neizvērtējot mājsaimniecības personu ienākumus un
materiālo stāvokli
Izteikt noteikumu 21.1. apakšpunktu sekojošā redakcijā:
21.1. Audžuģimenei tiek piešķirts ikmēneša pabalsts bērna uzturēšanai EUR 180,00
apmērā katram bērnam.
Sadaļā Ziemassvētku pabalsts

Svītrot punktu 28.4.2.
28.4.2. Inčukalna novadā deklarētiem bērniem ar invaliditāti un daudzbērnu ģimeņu
bērniem.

Domes priekšsēdētājs

A.Nalivaiko

Saistošo noteikumu Nr. 2/2016
„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
1.1.projekts nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo
palīdzību;
1.1. saistošie noteikumi nosaka kā tiek piešķirta sociālā palīdzība
maznodrošinātām un trūcīgām personām;
2.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
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 likumu „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;
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai
deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu
izpildi, kā arī sniegt materiālo palīdzību;
3.1. pašvaldības budžetu ietekmē, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek
maksāti no pašvaldības budžeta;
3.2. vientuļie un vienatnē dzīvojošie pensionāru mērķgrupa, uz kuru
attiecināms saistošo noteikumu piemērošana;
4.1. trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ir mērķgrupa, uz kuru
attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums;
4.2. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;
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.
A.Nalivaiko

