APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2013.gada 9.jūlija sēdes lēmumu
(protokols Nr. 48.§)

Saistošie noteikumi Nr.6
Par grozījumiem pašvaldības 2013.gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.6
"Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā"
Izdarīt grozījumus Garkalnes novada pašvaldības 2013.gada 26.marta saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā’’:
1. Precizēt norādes, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie noteikumi izdoti un
precizēt I un XVIII nodaļas nosaukumus.
2. Svītrot no saistošajiem noteikumiem 86.punktu.
3. Precizēt saistošo noteikumu 4.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„4. Ja persona ir pieprasījusi kādu no 21.7., 21.8., 21.6.2.punktos noteiktajiem
pabalstiem un tās ienākumu līmenis, nepārsniedz 18. vai 19. punktā noteikto, bet tai
pieder īpašums, izņemot saistošo noteikumu 14. punktā minētos īpašumus, Sociālais
dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu, ņemot vērā
Garkalnes novada domes Sociālo lietu, komunālo un drošības jautājumu komitejas
atzinumu.”
4. Papildināt punktu 5.1. ar teikumu „Nav nepieciešams iesniegt iesniegumu, lai
saņemtu noteikumu 21.4. un 21.5. apakšpunktā minētos pabalstus;”, kā arī svītrot no
noteikumu 67.panta vārdus „iesniegums un”.
5. Papildināt punktu 5.2. aiz „2.4.” ar „un 21.5”.
6. Precizēt noteikumu 12.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„12. Ja personai pieder īpašums ilgāk par 12 mēnešiem un tā veic kredītmaksājumu
par vienīgo iegādāto nekustamo īpašumu, kurā faktiski dzīvo, sociālais dienests,
aprēķinot personas vidējos ienākumus mēnesī, samazina mēneša ienākumu apmēru
par veikto ikmēneša kredītmaksājuma daļu, nepārsniedzot attiecīgā gada 1.janvārī
spēkā esošās minimālās mēneša darba algas apmēru.”
7. Saglabāt noteikumu 15.punktu esošajā redakcijā.
8. Noteikumu 18.punktā svītrot ” un ir ievēroti pārējie šo noteikumu un 16.punkta
nosacījumi.”
9. Aizstāt 28.punktā skaitli „26” ar „27”.
10. Precizēt 41.punktu ar vārdiem” izmaksā vienā no minētajiem veidiem”.
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11. Aizvietot 44.punktā vārdus „pēdējo trīs mēnešu ienākumi ir mazāki par” ar
vārdiem” vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz”.
12. Svītrot no noteikumu 23., 25., 26.punkta ierobežojumus uz laika periodu, cik ilgi
personas dzīvesvietai jābūt deklarētai pašvaldības administratīvajā teritorijā.
13. Izteikt noteikumu 23.punktu šādā redakcijā :
„23. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm
(personām), kuras ir deklarējušas dzīvesvietu un dzīvo Garkalnes novada
administratīvajā teritorijā”.
14. Izteikt noteikumu 25.punktu šādā redakcijā :
„25. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 21.7., 21.8.apakšpunktā minētos pabalstus
ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu un dzīvo Garkalnes novada
administratīvajā teritorijā, un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz ienākumu līmeni, ar kuru ģimene (persona) atzīstama par
maznodrošinātu.”
15. Izteikt noteikumu 26. punktu šādā redakcijā :
„26. Tiesības saņemt šo saistošo noteikumu 21.9.apakšpunktā minētos pabalstus ir
personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu un dzīvo Garkalnes novada
administratīvajā teritorijā, saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas
dzīves grūtības, un nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību.”
16. Precizēt saistošo noteikumu 49.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„ 49. Dzīvokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp šo noteikumu 45.punktā
noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni katram ģimenes loceklim, normatīvo
izdevumu summu (nepārsniedzot šo saistošo noteikumu pielikumā noteiktos
normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai) un ģimenes (personas) vidējiem
ienākumiem mēnesī, izmantojot šādu formulu:
P = (GMI x n +K)– I, kur
P – pabalsta summa;
GMI – Ministru kabineta vai pašvaldības noteiktais garantētais minimālais
ienākumu līmenis;
n – ģimenes locekļu skaits;
K – normatīvie izdevumi par īri/apsaimniekošanu un komunālajiem
pakalpojumiem
I – ģimenes (personas) vidējie mēneša ienākumi, kas novērtēti atbilstoši
normatīvajiem aktiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.
17. Papildināt noteikumu 52.punktu, nosakot pabalsta dzīvokļa parāda segšanai
maksimālo apmēru un izteikt 52.punktu sekojošā redakcijā:
„52. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu
palielinātā apmērā (nepārsniedzot Ls 300 gadā ģimenei) - parāda par
īri/apsaimniekošanu un par pakalpojumiem, kuri saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
(turpmāk – dzīvokļa parāds), kas veidojies ģimenei (personai) (turpmāk –klientam)
iepriekš neparedzētu izdevumu dēļ (piemēram, smaga saslimšana, ar to saistītie
izdevumi u.c.), pamatsummas nomaksai, ja:
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52.1. ģimenē ir nepilngadīgi bērni;
52.2. ģimenē ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta saņēmēji un nav nevienas personas darbspējīgā vecumā.”
18. Papildināt noteikumu 55.pantu pēc vārdiem „Sociālajam dienestam ir tiesības lemt
par pašvaldības palīdzību mājokļa remontam” ar vārdiem „trūcīgām vai
maznodrošinātām”.
19. Papildināt noteikumus ar punktu „21.2.1 vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas remontam;”.
20. Papildināt noteikumu 76.4.punktu pēc vārdiem „ ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem
vai ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu” ar vārdiem„ un ienākumi uz katru
ģimenes locekli nepārsniedz 100 % no minimālās darba algas” .
21. Papildināt noteikumu 80.punktu pēc vārdiem „ ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem
vai ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu” ar vārdiem „ un vidējie ienākumi mēnesī
uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 100 % no minimālās darba algas”.
22. Precizēt noteikumu 87.punktu un izteikt to sekojošā redakcijā:
„87. Pabalstu bērnu interešu izglītības un vasaras nometņu apmaksai piešķir
bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Pabalsta apmērs ir 50% no
izdevumu summas. Ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem vai ģimenēm, kuras audzina
bērnu invalīdu un kuru vidējie ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli nepārsniedz
100 % no minimālās darba algas, šo pabalstu piešķir ņemot vērā Garkalnes novada
domes Sociālo lietu, komunālo un drošības jautājumu komitejas atzinumu.”
23. Precizēt noteikumu 99.un 100.punktu un izteikt šādā redakcijā:
„99. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu klientam sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai pieņem Sociālais dienests, pamatojoties uz klienta materiālās un
sociālās situācijas izvērtējumu un
klientam sastādīto individuālo sociālās
rehabilitācijas plānu.
100. Pabalstu piešķir rehabilitācijas plāna uzdevumu izpildei:
100.1. dokumentu atjaunošanai - līdz Ls 30, iesniedzot Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes izziņu;
100.2. pārtikas iegādei - Ls 20 mēnesī līdz sešiem mēnešiem, iesniedzot
ģimenes ārsta izziņu vai sociālā pedagoga atzinumu;
100.3. tuberkulozes slimniekam - Ls 2 dienā ārstēšanas laikā, iesniedzot
Tuberkulozes un plaušu slimību centra izziņu;
100.4.brīvības atņemšanas sodu izcietušām personām - Ls 30, iesniedzot izziņu
par atbrīvošanos no brīvības atņemšanas vietas, ne vēlāk kā 15 dienu laikā no
atbrīvošanas dienas.”
24. Papildināt noteikumu 103.punktu pēc vārdiem „noteikumi stājas spēkā” ar
vārdiem „ nākamajā dienā”.
Precizētus saistošos noteikumus nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteikto.
Domes priekšsēdētājs

M.G. Bauze-Krastiņš
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Saistošo noteikumu „Par sociālo palīdzību
Garkalnes novadā” 1.pielikums
Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Garkalnes pašvaldībā
Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi normatīvie izdevumi:
1. Par gāzi
1.1. dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto gāzes padevi – gāzes abonentmaksa un izmaksas
atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 6 m3 izmaksas mēnesī vienai personai un 3
m3 izmaksas mēnesī katram nākamajam ģimenes loceklim,
1.2. dzīvoklim (mājoklim) ar gāzes balonu – gāzes 9 litru izmaksas mēnesī vienai personai
un 6 litru izmaksas katram nākamajam ģimenes loceklim, bet ne vairāk kā 30 litru ģimenei
mēnesī.
2. Par elektroenerģiju — izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā:
2.1. 60 kWh izmaksas mēnesī vienai personai un 30 kWh izmaksas mēnesī katrai nākamajai
personai ģimenē, bet ne vairāk kā 180 kWh izmaksas mēnesī ģimenei;
2.2. ja dzīvoklī ir stacionārā elektriskā plīts — 100 kWh izmaksas mēnesī personai, bet ne
vairāk kā 240 kWh izmaksas mēnesī ģimenei;
2.3. dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst, izmantojot elektroenerģiju, — papildus 2.1. un
2.2.apakšpunktā noteiktajam 50 kWh izmaksas mēnesī personai, bet ne vairāk kā 240 kWh
izmaksas mēnesī ģimenei;
3. Par ūdens apgādi - atbilstoši īres un komunālo maksājumu kvītī norādītajai summai vai
izmaksas atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 4 m3 izmaksas mēnesī
vienai personai.
4. Par dzīvojamo telpu īri vai apsaimniekošanas izdevumiem
3.1. par dzīvojamo telpu īri saskaņā ar noslēgtā īres un/vai apsaimniekošanas līguma
nosacījumiem, bet ne vairāk kā Ls 1 par 1 m2;
3.2. ja dzīvoklis, kura lietošanas izdevumu segšanai tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, ir
palīdzības pieprasītāja atsevišķi dzīvojošu radinieku (līdz otrajai radniecības pakāpei) vai to
laulāto īpašumā vai lietošanā un starp palīdzības pieprasītāju un dzīvokļa īpašnieku ir
noslēgts īres vai apakšīres līgums, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, netiek ņemta vērā līgumā
noteiktā īres maksa.
5. Par normatīvo platību
Dzīvokļa pabalstu par telpu īri, apsaimniekošanas izdevumiem un par apkuri, kas
nodrošināta visam namam aprēķina
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4.1. par dzīvokļa kopējās platības 30 m2 vienai personai un par dzīvokļa kopējās platības 15
m2 katrai nākamajai personai;
4.2. izņemot gadījumus, kad pabalstu aprēķina par visu platību:
4.2.1.ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī;
4.2.2. ja divistabu dzīvoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi viena vai vairākas personas,
kura (-as) vecāka (-as) par 65 gadiem un kurai (-ām) nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas
radinieku, vai I grupas invalīdi.
6. Apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī)
6.1. ar malku – piecu steru izmaksas gadā dzīvoklim (mājoklim), kurā ir viena krāsns, par
katru nākamo krāsni – divu steru izmaksas gadā, bet ne vairāk kā desmit steru izmaksas
gadā dzīvoklim (mājoklim); ja dzīvoklī (mājoklī) ēdiena gatavošanai izmanto tikai malkas
plīti, var papildus piešķirt trīs steru malkas izmaksas gadā; aprēķinā viena mēneša
izdevumos iekļauj kopējo malkas iegādes izmaksu summu.
6.2. ar cita veida cieto kurināmo (oglēm, briketēm) – vienas tonnas izmaksas gadā
vienistabas vai divistabu dzīvoklim (mājoklim), bet ne vairāk kā divu tonnu izmaksas gadā
lielākiem dzīvokļiem (mājokļiem); aprēķinā viena mēneša izdevumos iekļauj kopējo ogļu,
brikešu izmaksu summu.
6.3. ar gāzi — izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, līdz Ls 1,50 par dzīvokļa 1 m2 sešus
mēnešus gadā papildus šī pielikuma 1.punktā noteiktajam, bet ne vairāk kā Ls 250.00
ģimenei gadā.
6.4. ar elektroenerģiju — izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, līdz Ls 1,50 par dzīvokļa
1 m2 sešus mēnešus gadā papildus šī pielikuma 2.punktā noteiktajam, bet ne vairāk kā Ls
250.00 ģimenei gadā.
6.5 ar dīzeļdegvielu— izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, līdz Ls 1,50 par dzīvokļa
1m2 sešus mēnešus gadā, bet ne vairāk kā Ls 250.00 ģimenei gadā.
7. Viena telefona ar pieslēgumu izmantošana — līdz Ls 4.
8. Par citiem pakalpojumiem — atbilstoši īres un komunālo maksājumu kvītī norādītajai
summai citiem izdevumiem par mājokli (t.sk. nekustamā īpašuma nodoklim, par atkritumu
savākšanu, asenizatora pakalpojumiem)
9. Par pirts pakalpojumiem, ja dzīvoklī nav siltā ūdens apgādes vai ūdens uzsildīšanas
ierīču, nav vannas vai dušas telpas – līdz Ls 3 mēnesī vienai personai.
10. Normatīvajos izdevumos par dzīvokli netiek ieskaitīta maksa par kabeļtelevīziju, kā arī
izdevumi, kas saistīti ar nama remontdarbiem.
Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš
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Saistošo noteikumu „Par sociālo palīdzību
Garkalnes novadā” 2. pielikums
Piemērojamie tarifi mājokļa pabalsta aprēķināšanai
Piezīmes

Komunālie
pakalpojumi

Normatīvie maksimālie
izdevumi ģimenei kopā

1

Elektrība
0.10 Ls par 1kWh

1 personai 60 kWh, līdz
240 kWh ģimenei
Ls 24.00

2

Individuālai apkurei ar
malku
Ls 125.00 par 5 steriem

1 krāsns (1 personai) Ls
125.00;
2 krāsnis Ls 175.00
-ja gatavo ēdienu uz
malkas plīts Ls 200.00

2.1.

Individuālai apkurei
Ar oglēm
Ls 125.00 par 1t

Ls 125.00 par 1t,

ģimenei maksimālā
summa gadā Ls
250.00

2.2.

Individuālai apkurei
Ar dabas gāzi

Līdz 1.50 Ls/m2

ģimenei maksimālā
summa gadā Ls
250.00

2.3.

Individuālai apkurei
Ar elektrību

Līdz 1.50 Ls/m2

3.

Daudzdzīvokļu māju
apkure
Upesciemā
Dabas gāze
Sēņu ielā-7
propāna gāze
Meža iela
ogles
apkure Upes ielā
dīzelis un koka granulas
Strauta ielā
Dabas gāze
Propāna balonu gāze
50l balons maksā Ls
18.50;
Ls 0.37 par 1l

Līdz 1.50Ls /m2

ģimenei maksimālā
summa gadā Ls
250.00
ģimenei maksimālā
summa gadā Ls
250.00

4.

1 personai 9 l , nākamai
Ls 3 l, ne vairāk 30 l
mēnesī
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1 personai Ls 6.00
2 personām Ls 9.00;
maksimālā summa Ls
24.00 ģimenei
maksimālā summa
gadā Ls 250.00
ģimenei

1 personai – Ls 3.33,
divām Ls 5.55;
Ls 2.22 nākamai
personai, ne vairāk Ls
11.10 mēnesī

4.1.

Dabas gāzes tarifs
0.59 par 1m3

5

Ūdens apgāde,
kanalizācija
Ls 0.9/m3

6

Apsaimniekošana, īre
0.1 līdz 1.00 Ls Ls/m2

7
8

Telefons ar pieslēgumu
Pirts

9.

Citi komunālie
pakalpojumi
-atkritumu savākšana
-īpašuma nodoklis asenizatora pakalpojumi

6 m3 izmaksas mēnesī
vienai personai un 3 m3
izmaksas mēnesī katram
nākamajam ģimenes
loceklim ne vairāk 20 m3
mēnesī
2.5 m3 1 personai, bet ne
vairāk 10 m3 ģimenei
mēnesī
0.1 Ls līdz 1.00 Ls par
1m2 (atbilstoši
noslēgtajām līgumam un
normatīvai platībai)
4.00 Ls
3.00 Ls vienam cilvēkam
vienu reizi mēnesī

Domes priekšsēdētājs

1 personai –Ls 3.54,
divām Ls 5.31; ne
vairāk 11.80 ģimenei

1 personai Ls 2.25,
divām Ls 4.50 u.t.t.,
bet ne vairāk Ls 9.00
ģimenei

Ls 7.00 maksimālā
summa ģimenei
mēnesī
(atkritumi,
kanalizācija, īpašuma
nodoklis)

M.G.Bauze-Krastiņš
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Saistošo noteikumu Nr.6 " Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”
paskaidrojuma raksts
Sadaļa
Informācija
1.Projekta
1.1. Līdz šim Garkalnes novada pašvaldības sociālo
nepieciešamības
pabalstu saņemšanas kārtība un pabalstu apmēri tika
pamatojums
noteikti Saistošos noteikumos Nr.2 „Pašvaldības sociālā
palīdzība Garkalnes novada iedzīvotājiem” ( apstiprināti ar
Garkalnes novada domes sēdes 25.04.2007. sēdes lēmumu,
protokols Nr.4,28.§ )
1.2. Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu
Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu" 19.4.apakšpunktā ir
noteikts, ka pašvaldības saistošajos noteikumos nosaka
kustamo un nekustamos īpašumu, kuru neņem vērā
novērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam. Līdz ar to pašvaldības saistošajos
noteikumos nepieciešams iekļaut šādas normas.
1.3.Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
ceturto un piekto daļu, likuma "Par pašvaldībām" 43.panta
trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 14.panta sesto daļu,25. panta pirmo daļu
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
"Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu
par
trūcīgu"
19.4.apakšpunktu.
2. Īss projekta satura
izklāsts

2.1.Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtējami
ienākumi un materiālais stāvoklis ģimenei vai atsevišķi
dzīvojošai personai maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa piešķiršanai, Garkalnes pašvaldības sociālo
pabalstu veidus un apmērus, saņemšanas kārtību, personu
grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, lēmuma par
maznodrošinātā statusa un pašvaldības sociālo pabalstu
piešķiršanu vai atteikumu paziņošanas kārtību, kā arī
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
2.2.Saistošajos noteikumos precizēta pašvaldības sociālo
pabalstu saņemšanas kārtība un atsevišķiem pabalstiem
mainīti
to
apmēri,
kā
arī
saņēmēju
loks.

3.Informācija par plānoto 3.1.Šo saistošo noteikumu būtiska ietekme uz Garkalnes
ietekmi uz pašvaldības pašvaldības
budžetu
netiek
prognozēta.
budžetu
3.2. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi, nav
nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo
institūciju kompetenci.
4.Informācija par plānoto 4.1.Mērķgrupas, ko ietekmē saistošie noteikumi, ir –
projekta ietekmi uz
trūcīgas personas, maznodrošinātas ģimenes (personas),
uzņēmējdarbības vidi pensionāri un invalīdi, kuriem ienākumi nepārsniedz
pašvaldības teritorijā saistošajos notikumos noteikto ienākumu līmeni, bāreņi un
8

5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

bez vecāku gādības palikušie bērni, ārkārtas un krīzes
situācijās
nonākušas
personas.
4.2. Noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5.1. Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var
vērsties Garkalnes novada sociālajā dienestā.
5.2. Saistošie noteikumi
noteiks administratīvās
procedūras privātpersonai un veicamās darbības pabalsta
saņemšanai

6.1.Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Garkalnes
novada domes Sociālo lietu, komunālo un drošības
jautājumu komitejas sēdē un Finansu komitejas sēdē.
6.2.Saistošo noteikumu izstrādes procesā ņemti vērā
sociālā dienesta klientu priekšlikumi.
6.3.Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts
ir pieejams Garkalnes novada sociālajā dienestā un
pašvaldības mājas lapā internetā www.garkalne.lv

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš
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APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2013.gada 16.novembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12,16.§)
Saistošie noteikumi Nr.15
Grozījumi Garkalnes novada 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6
„Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu,
35.panta ceturto un piekto daļu
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu, 25. panta pirmo daļu, 26.panta pirmo un otro daļu
Ministru kabineta 2010. gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
17.punktu un 19.4.apakšpunktu
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
Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra noteikumu Nr.913
”Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu
Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

1. Izdarīt Garkalnes novada 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par
sociālo palīdzību Garkalnes novadā” šādus grozījumus:
1.1. 14.punktā aizstāt skaitli un vārdus „10000 (desmit tūkstoši latu)” ar skaitli un
vārdu „14229,00 euro”;
1.2. 14.4.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdus „Ls 1000 (viens tūkstotis latu)” ar
skaitli un vārdu „1423,00 euro”;
1.3. 45.1., 45.2., 92.3., 92.7. un 98.3.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 50” ar
skaitli un vārdu „71,14 euro”;
1.4. 45.3.apakšpunktā, 46. un 68.punktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 90” ar skaitli un
vārdu „128,06 euro”;
1.5. 45.4.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 35” ar skaitli un vārdu „49,80
euro”;
1.6. 52., 61. un 63.punktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 300” ar skaitli un vārdu
„427,86 euro”;
1.7. 56.punktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 500” ar skaitli un vārdu „711,44 euro”;
1.8. 60., 69. un 93.punktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 200” ar skaitli un vārdu
„285,00 euro”;

1.9. 70.punktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 45” ar skaitli un vārdu „64,30 euro”;
1.10. 76.1, 76.3, 76.4, 98.2, 100.1 un 100.4.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls
30” ar skaitli un vārdu „43,00 euro”;
1.11. 81.punktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 1” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”;
1.12. 88.punktā un 92.6.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 150” ar skaitli un
vārdu „213,43 euro”;
1.13. 92.1.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 40” ar skaitli un vārdu „57,00
euro”;
1.14. 92.2. un 92.4.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 100” ar skaitli un vārdu
„142,29 euro”;
1.15. 92.5.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 70” ar skaitli un vārdu „100,00
euro”;
1.16. 92.8.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 10” ar skaitli un vārdu „14,23
euro”un
skaitli un vārdu „Ls 15” ar skaitli un vārdu „21,00 euro”;
1.17. 98.1. un 100.2.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 20” ar skaitli un vārdu
„28,46 euro”;
1.18. 100.3.apakšpunktā aizstāt skaitli un vārdu „Ls 2” ar skaitli un vārdu „3,00
euro”;
1.19. izteikt saistošo noteikumu Pielikumu Nr.1 un Pielikumu Nr.2 jaunā redakcijā
(Pielikumā).
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

2

1.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.15
Grozījumi Garkalnes novada
2013.gada 26.marta saistošo noteikumu
Nr.6 „Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”

Normatīvie izdevumi dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Garkalnes pašvaldībā
Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi normatīvie izdevumi:
1. Par gāzi
1.1. dzīvoklim (mājoklim) ar centralizēto gāzes padevi – gāzes abonentmaksa un
izmaksas atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk kā 6 m3 izmaksas mēnesī
vienai personai un 3 m3 izmaksas mēnesī katram nākamajam ģimenes loceklim,
1.2. dzīvoklim (mājoklim) ar gāzes balonu – gāzes 9 litru izmaksas mēnesī vienai
personai un 6 litru izmaksas katram nākamajam ģimenes loceklim, bet ne vairāk kā 30
litru ģimenei mēnesī.
2. Par elektroenerģiju — izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk
kā:
2.1. 60 kWh izmaksas mēnesī vienai personai un 30 kWh izmaksas mēnesī katrai
nākamajai personai ģimenē, bet ne vairāk kā 180 kWh izmaksas mēnesī ģimenei;
2.2. ja dzīvoklī ir stacionārā elektriskā plīts — 100 kWh izmaksas mēnesī personai, bet
ne vairāk kā 240 kWh izmaksas mēnesī ģimenei;
2.3. dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst, izmantojot elektroenerģiju, — papildus 2.1. un
2.2.apakšpunktā noteiktajam 50 kWh izmaksas mēnesī personai, bet ne vairāk kā 240
kWh izmaksas mēnesī ģimenei;
3. Par ūdens apgādi - atbilstoši īres un komunālo maksājumu kvītī norādītajai
summai vai izmaksas atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 4 m3
izmaksas mēnesī vienai personai.
4. Par dzīvojamo telpu īri vai apsaimniekošanas izdevumiem
3.1. par dzīvojamo telpu īri saskaņā ar noslēgtā īres un/vai apsaimniekošanas līguma
nosacījumiem, bet ne vairāk kā 1,42 euro par 1 m2;
3.2. ja dzīvoklis, kura lietošanas izdevumu segšanai tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, ir
palīdzības pieprasītāja atsevišķi dzīvojošu radinieku (līdz otrajai radniecības pakāpei)
vai to laulāto īpašumā vai lietošanā un starp palīdzības pieprasītāju un dzīvokļa
īpašnieku ir noslēgts īres vai apakšīres līgums, aprēķinot dzīvokļa pabalstu, netiek
ņemta vērā līgumā noteiktā īres maksa.
5. Par normatīvo platību
Dzīvokļa pabalstu par telpu īri, apsaimniekošanas izdevumiem un par apkuri, kas
nodrošināta visam namam aprēķina
3

4.1. par dzīvokļa kopējās platības 30 m2 vienai personai un par dzīvokļa kopējās
platības 15 m2 katrai nākamajai personai;
4.2. izņemot gadījumus, kad pabalstu aprēķina par visu platību:
4.2.1.ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī;
4.2.2. ja divistabu dzīvoklī dzīvo un dzīvesvietu deklarējusi viena vai vairākas
personas, kura (-as) vecāka (-as) par 65 gadiem un kurai (-ām) nav palīdzētspējīgu
taisnās līnijas radinieku, vai I grupas invalīdi.
6. Apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī)
6.1. ar malku – piecu steru izmaksas gadā dzīvoklim (mājoklim), kurā ir viena krāsns,
par katru nākamo krāsni – divu steru izmaksas gadā, bet ne vairāk kā desmit steru
izmaksas gadā dzīvoklim (mājoklim); ja dzīvoklī (mājoklī) ēdiena gatavošanai
izmanto tikai malkas plīti, var papildus piešķirt trīs steru malkas izmaksas gadā;
aprēķinā viena mēneša izdevumos iekļauj kopējo malkas iegādes izmaksu summu.
6.2. ar cita veida cieto kurināmo (oglēm, briketēm) – vienas tonnas izmaksas gadā
vienistabas vai divistabu dzīvoklim (mājoklim), bet ne vairāk kā divu tonnu izmaksas
gadā lielākiem dzīvokļiem (mājokļiem); aprēķinā viena mēneša izdevumos iekļauj
kopējo ogļu, brikešu izmaksu summu.
6.3. ar gāzi — izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, līdz 2.13 euro par dzīvokļa 1
m2 sešus mēnešus gadā papildus šī pielikuma 1.punktā noteiktajam, bet ne vairāk kā
355.72 euro ģimenei gadā.
6.4. ar elektroenerģiju — izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, līdz 2.13 euro par
dzīvokļa 1 m2 sešus mēnešus gadā papildus šī pielikuma 2.punktā noteiktajam, bet ne
vairāk kā 355.72 euro ģimenei gadā.
6.5 ar dīzeļdegvielu— izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, līdz 2.13 euro par
dzīvokļa 1 m2 sešus mēnešus gadā, bet ne vairāk kā 355.72 euro ģimenei gadā.
7. Viena telefona ar pieslēgumu izmantošana — līdz 5.69 euro
8. Par citiem pakalpojumiem — atbilstoši īres un komunālo maksājumu kvītī
norādītajai summai citiem izdevumiem par mājokli (t.sk. nekustamā īpašuma
nodoklim, par atkritumu savākšanu, asenizatora pakalpojumiem)
9. Par pirts pakalpojumiem, ja dzīvoklī nav siltā ūdens apgādes vai ūdens
uzsildīšanas ierīču, nav vannas vai dušas telpas – līdz 4.27 euro mēnesī vienai
personai.
10. Normatīvajos izdevumos par dzīvokli netiek ieskaitīta maksa par kabeļtelevīziju,
kā arī izdevumi, kas saistīti ar nama remontdarbiem.
Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš
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2.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr.15
Grozījumi Garkalnes novada
2013.gada 26.marta saistošo noteikumu
Nr.6 „Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”

Piemērojamie tarifi mājokļa pabalsta aprēķināšanai
Komunālie
pakalpojumi

Normatīvie maksimālie
izdevumi ģimenei kopā

1

Elektrība
0.14 euro par 1kWh

1 personai 60 kWh, līdz
240 kWh ģimenei
34.15 euro

2

Individuālai apkurei ar
malku 177.86 euro par
5 steriem

1 krāsns (1 personai)
177.86 euro;
2 krāsnis 249.00 euro
-ja gatavo ēdienu uz
malkas plīts
284.57 euro

2.1.

Individuālai apkurei
Ar oglēm
177.86 euro par 1t
Individuālai apkurei
Ar dabas gāzi

Līdz 177.86 euro par 1t

2.3.

Individuālai apkurei
Ar elektrību

Līdz 2.13 euro /m2

3.

Daudzdzīvokļu māju
apkure
Upesciemā
Dabas gāze
Sēņu ielā-7
propāna gāze
Meža iela
ogles
apkure Upes ielā
dīzelis un koka granulas
Strauta ielā
Dabas gāze
Propāna balonu gāze
50l balons maksā
26.32 euro;
0.53 euro par 1l

Līdz 2.13 euro /m2

2.2.

4.

Līdz 2.13 euro/m2

1 personai 9 l , nākamai
3 l, ne vairāk 30 l mēnesī

5

Piezīmes

1 personai 8.54 euro
2 personām 12.81
euro
maksimālā summa
34.15 euro ģimenei
menesī
maksimālā summa
gadā
355.72 euro ģimenei

ģimenei maksimālā
summa gadā 355.72
euro
ģimenei maksimālā
summa gadā
355.72 euro
ģimenei maksimālā
summa gadā
355.72 euro ģimenei
ģimenei maksimālā
summa gadā 355.72
euro ģimenei

1 personai – 4.74
euro, divām –7.90
euro;
3.16 euro nākamai

4.1.

Dabas gāzes tarifs
0.84 euro par 1m3

5

Ūdens apgāde,
kanalizācija
1.28 euro /m3

6

Apsaimniekošana, īre
0.14 euro līdz 1.42 euro
/m2

7

Telefons ar pieslēgumu

8

Pirts

9.

Citi komunālie
pakalpojumi
-atkritumu savākšana
-īpašuma nodoklis asenizatora pakalpojumi

personai, ne vairāk
15.79 euro mēnesī
1 personai – 5.03
euro, divām
7.56euro; ne vairāk
16.79 euro ģimenei

6 m3 izmaksas mēnesī
vienai personai un 3 m3
izmaksas mēnesī katram
nākamajam ģimenes
loceklim ne vairāk 20 m3
mēnesī
2.5 m3 1 personai, bet ne 1 personai 3.20 euro;
vairāk 10 m3 ģimenei
divām 6.40 euro;
mēnesī
u.t.t., bet ne vairāk
12.80 euro ģimenei
mēnesī
0.14 euro līdz 1.42 euro
par 1m2 ; atbilstoši
noslēgtajām līgumam un
normatīvai platībai
5.69 euro
4.27 euro vienam
cilvēkam vienu reizi
mēnesī

Domes priekšsēdētājs

9.96 euro maksimālā
summa ģimenei
mēnesī
(atkritumi,
kanalizācija, īpašuma
nodoklis)

M.G.Bauze-Krastiņš
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APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2014.gada 24.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.2, 13.§)

Saistošie noteikumi Nr.2
Grozījumi Garkalnes novada 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6
„Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu,
35.panta ceturto un piekto daļu
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu, 25. panta pirmo daļu, 26.panta pirmo un otro daļu
Ministru kabineta 2010. gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
17.punktu un 19.4.apakšpunktu
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
Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra noteikumu Nr.913
”Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu
Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu un Eiro ieviešanas kārtības likuma 31.pantu

Izdarīt Garkalnes novada 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6
„Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā” grozījumu un 92.8.apakšpunktā aizstāt
skaitli un vārdu „Ls 15” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2017.gada 31.janvāra sēdes lēmumu
(Protokols Nr.2, 27.§)

Saistošie noteikumi Nr.2
Grozījumi Garkalnes novada 2013.gada 6.marta saistošajos noteikumos Nr.6
„Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”

1. Izdarīt Garkalnes novada 2013.gada 6.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālo
palīdzību Garkalnes novadā” šādus grozījumus:
1.1. Svītrot saistošo noteikumu 57.2.punktā vārdu „ apbedīšana” ;
1.2. Svītrot saistošo noteikumu 63., 64., 65.punktu.
2. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.februārī.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2017.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu
(protokols Nr.5,12.§)

Saistošie noteikumi Nr.6
Grozījumi Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 6
„Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,
35.panta ceturto un piekto daļu likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu, 25. panta pirmo daļu, 26.panta pirmo un otro daļu
Ministru kabineta 2010. gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 19.4.apakšpunktu
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
Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra noteikumu Nr.913”Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu
Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

Izdarīt Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālo
palīdzību Garkalnes novadā” šādus grozījumus:
1.1. 5.2.apakšpunktā svītrot skaitļus „21.3.”;
1.2. 21.3.apakšpunktā aizstāt vārdus „ārkārtas situācijā” ar vārdiem „krīzes situācijā”;
1.3. izteikt 11.nodaļu šādā redakcijā:
„11. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
57. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par sociālās palīdzības pabalsta nepieciešamību
ģimenei (personai), ja tās situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu saņemšanas
kritērijiem vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem, bet ģimenei ir radušās grūtības, kad no
ģimenes (personas) neatkarīgu iemeslu dēļ strauji samazinājušies kopējie ģimenes (personas)
ienākumi un ģimene (persona) nevar apmierināt savas pamatvajadzības krīzes situācijā.
58. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts:
58.1. stihiskas nelaimes, terora akta, dzīvojamo telpu avāriju vai citu katastrofu gadījumā;
58.2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) neatkarīgu iemeslu dēļ – zādzība,
smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās u.tml.
59. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijās nonākušajām ģimenēm (personām) pēc Sociālā
dienesta atzinuma (izvērtējot mājsaimniecības personu ienākumus un materiālo stāvokli,
izņemot ģimenēm/personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas
1

statuss) tiek piešķirts, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un
tikai tajos gadījumos, ja klientam nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts, apdrošināšanas
atlīdzība vai tas ir nepietiekams pamatvajadzību apmierināšanai.
60. Vienreizēja pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kā arī
atzinums/slēdziens no iestādes par esošo problēmu (ārstniecības iestādes, valsts policijas,
valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un tml.).
61. Iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs dokuments Sociālajā dienestā jāiesniedz ne
vēlāk, kā vienu mēnesi pēc krīzes situācijas rašanās.
62. Vienreizējā pabalsta apmērs tiek noteikts līdz 300,00 euro gadā vienai ģimenei
(mājsaimniecībai).
63. Ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru situāciju atsevišķi, vienreizējais
krīzes pabalsts var tikt palielināts, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.
64. Ja tiek atklāti apstākļi, ka krīzes situācija radusies personas (ģimenes) ļaunprātīga
nodarījuma rezultātā, tad izmaksātais krīzes pabalsts ir jāatmaksā.
1.4. aizstāt 93.punktā skaitli „285” ar skaitli „300”.
1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 93.1 punktu šādā redakcijā:
„93.1Ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru konkrēto situāciju, pabalsts
medicīnas pakalpojumu apmaksai var tikt palielināts, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas”.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

Saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījumi Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par
sociālo palīdzību Garkalnes novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums
2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
Saistošie noteikumi izdoti pamatojoties uz 2017.gada 12.janvāra grozījumiem
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas stājās spēkā 2017.gada
9.februārī.
2.1. ar grozījumiem tiek labota esošo saistošo noteikumu 11.nodaļa, terminu
” ārkārtas situācija” aizstājot ar terminu „krīzes situācija” un nosakot vienreizējā
pabalsta krīzes situācijā apmēru un kārtību, kādā tiek piešķirts šis pabalsts.
2.2. tiek palielināts vienreizējā pabalsta krīzes situācijā apmērs līdz 300,00
euro.
2.3. tiek palielināta kopējā pabalsta medicīnas pakalpojumu apmaksai un
veselības aprūpei apmērs līdz 300,00 euro gadā.
2.4. ar Finanšu komitejas atzinumu un Domes lēmumu, izvērtējot katru
konkrēto situāciju, abi minētie pabalsti var tikt palielināti ņemot vērā pašvaldības
budžeta iespējas.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu ietekmē, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek maksāti no
pašvaldības budžeta

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

4.1. trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes un krīzes situācijā nonākušās
ģimenes ir mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums ;
4.2. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

5.1. Garkalnes novada pašvaldība ir institūcija, kurā privātpersona var vērsties
saistošo noteikumu piemērošanas jautājumos.
5.2.Par saistošo noteikumu spēkā stāšanos tiks informēti visi pašvaldības
iedzīvotāji, publicējot informāciju vietējā izdevumā „Garkalnes novada
vēstis” un pašvaldības mājas lapā.
5.3.Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Garkalnes novada Sociālais dienests un
Garkalnes novada dome.
Speciāli sabiedrības līdzdalības pasākumi nav veikti.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2017.gada 25.aprīļa sēdes lēmumu
(Protokols Nr.5, 12.§)

PRECIZĒTI
ar Garkalnes novada domes
30.05.2017. sēdes lēmumu
(protokols Nr.6,14 §)
Saistošie noteikumi Nr. 6
Grozījumi Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.
6 „Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta otro daļu,
35.panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo un otro daļu,
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 19.4.apakšpunktu,
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
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913 „Noteikumi par garantēto
minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

Izdarīt Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par
sociālo palīdzību Garkalnes novadā” šādus grozījumus:
1.1. (Svītrots ar Garkalnes novada domes 30.05.2017. precizējumiem).
1.2 aizstāt 21.3.apakšpunktā vārdus „ārkārtas situācijā” ar vārdiem „krīzes situācijā”;
1.3 izteikt XI. nodaļu šādā redakcijā:
XI .Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā.
57. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par sociālās palīdzības pabalsta nepieciešamību
ģimenei (personai), ja tās situācija neatbilst šajos noteikumos minētajiem pabalstu
saņemšanas kritērijiem vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem, bet ģimenei ir radušās
grūtības, kad no ģimenes (personas) neatkarīgu iemeslu dēļ strauji samazinājušies kopējie
ģimenes (personas) ienākumi un ģimene (persona) nevar apmierināt savas
pamatvajadzības krīzes situācijā.
58. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijā var tikt piešķirts:
1

58.1. stihiskas nelaimes, terora akta, dzīvojamo telpu avāriju vai citu katastrofu gadījumā;
58.2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) neatkarīgu iemeslu dēļ – zādzība,
smaga saslimšana, ceļu satiksmes negadījums, ilgstoša ārstēšanās u.tml.
59. Vienreizējais pabalsts krīzes situācijās nonākušajām ģimenēm (personām) pēc Sociālā
dienesta atzinuma (izņemot ģimenēm/personām, kurām piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes/personas statuss) tiek piešķirts, ņemot vērā iepriekš
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja klientam
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts, apdrošināšanas atlīdzība vai tas ir nepietiekams
pamatvajadzību apmierināšanai
(Garkalnes novada domes 30.05.2017. precizējumi).
60. Vienreizēja pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, kā arī
atzinums/slēdziens no iestādes par esošo problēmu (ārstniecības iestādes, valsts policijas,
valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un tml.).
61. Iesniegums un krīzes situāciju apliecinošs dokuments Sociālajā dienestā jāiesniedz ne
vēlāk, kā trīs mēnešus pēc krīzes situācijas rašanās
(Garkalnes novada domes 30.05.2017. precizējumi).
62. Vienreizējā pabalsta apmērs tiek noteikts līdz 300,00 euro gadā vienai ģimenei
(mājsaimniecībai).
63. Ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru situāciju atsevišķi, vienreizējais
krīzes pabalsts var tikt palielināts, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.
64. Ja tiek atklāti apstākļi, ka krīzes situācija radusies personas (ģimenes) ļaunprātīga
nodarījuma rezultātā, tad izmaksātais krīzes pabalsts ir jāatmaksā.
1.4. aizstāt 93.punktā skaitli „285” ar skaitli „300”.
1.5. Papildināt saistošos noteikumus ar 93.1 punktu šādā redakcijā:
„93.1 Ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru konkrēto situāciju, pabalsts
medicīnas pakalpojumu apmaksai var tikt palielināts, ņemot vērā pašvaldības budžeta
iespējas”.
1.6. aizstāt 24.punktā vārdus „ārkārtas situācijas” ar vārdiem „krīzes situācijas”.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš
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APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2018.gada 27.marta sēdes
lēmumu (protokols Nr.16, 29.§)
Saistošie noteikumi Nr.20
Grozījumi Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 6
„Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”

Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu, 25. panta pirmo daļu,
26.panta pirmo un otro daļu,
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,
Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra noteikumu Nr.913
”Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu,
Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

Izdarīt Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par sociālo
palīdzību Garkalnes novadā” šādus grozījumus :
1. Svītrot no saistošo noteikumu izdošanas pamatojuma vārdus un ciparus „Ministru kabineta
2010. gada 30.marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 17.punktu un 19.4.apakšpunktu”;
2. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:
„14. Izvērtējot klienta materiālo resursu atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
papildus normatīvajos aktos noteiktajam, par īpašumu netiek uzskatīts, ja personai pieder
kāds no 14.punkta apakšpunktos minētajiem īpašuma veidiem :”
3. Izteikt 14.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„14.4. nekustamais īpašums, kurš nav piemērots dzīvošanai;”
4. Aizstāt 21.2.1 apakšpunktā vārdus „dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas” ar vārdiem
„mājokļa” ;
5. Svītrot 21.6.3.apakšpunktu;

6. Papildināt saistošos noteikumus ar 21.10.apakšpunktu šādā redakcijā :
„21.10. ar Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru konkrēto situāciju
atsevišķi, var tikt piešķirts pabalsts bērnu interešu izglītībai, ņemot vērā pašvaldības
budžeta iespējas.”
7. Svītrot 45.1. un 45.2. apakšpunktu.
8. Izteikt 45.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„45.4. bērniem un pārējām personām – valstī noteiktajā apmērā.”
9. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā :
„55. Sociālajam dienestam ir tiesības lemt par pašvaldības palīdzību mājokļa remontam trūcīgām
vai maznodrošinātām ģimenēm (personām) par viņu īrētām dzīvojamām telpām, ja šo telpu
izīrētājs nav pašvaldība, vai šo personu īpašumā esošām dzīvojamām telpām ne biežāk kā vienu
reizi piecos gados, ja:
55.1. ģimenē ir trīs un vairāk bērni;
55.2. ģimenē ir bērns invalīds;
55.3. ģimenē ir tikai vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta
saņēmēji un nav nevienas personas darbspējīgā vecumā.”
10. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:
„56. Vienreizējs pabalsts mājokļa remontam tiek piešķirts no šim mērķim paredzētajiem
attiecīgā gada Domes sociālā budžeta līdzekļiem. Pabalsta apmērs ir līdz 500 euro, izmaksājot
skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.”
11. Papildināt saistošos noteikumus ar 56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6 punktu šādā redakcijā:
„56.1Pieprasot vienreizēju pabalstu mājokļa remontam, personai jāiesniedz Sociālajā dienestā
Nekustamo īpašumu daļas apstiprināta mājokļa remonta izdevumu tāme, kurā norādīts plānoto
darbu apjoms, nepieciešamo materiālu daudzums un izmaksas (cenas).
56.2 Pirms lēmuma par vienreizējā pabalsta mājokļa remontam piešķiršanas, sociālā dienesta
darbinieks kopā ar Nekustamā īpašuma daļas nozīmēto speciālistu veic personas dzīves apstākļu
apsekošanu.
56.3 Vienreizējs pabalsts mājokļa remontam tiek piešķirts personas īrētas vai īpašumā esošas
dzīvojamās telpas un ar to funkcionāli saistīto telpu (virtuve, gaitenis, sanitārās telpas) remontam
gadījumos, ja pašvaldības sastādītā telpu apsekošanas aktā noteikts, ka telpās ir bojājumi, kas
rada draudus personas veselībai vai dzīvībai.
56.4 Piešķirto pabalstu izmaksā divos maksājumos – 50 % apmērā pirms remontdarbu
uzsākšanas (materiālu iegādei), atlikušo maksājumu 50 % apmērā pēc izlietojuma attaisnojošu
dokumentu iesniegšanas.
56.5 Sociālais dienests trīs mēnešu laikā no pabalsta piešķiršanas dienas pārbauda piešķirtā
pabalsta izlietojumu paredzētajam mērķim.

56.6 Vienreizējais pabalsts mājokļa remontam var tikt palielināts, ņemot vērā pozitīvus
Sociālo lietu, komunālo un drošības jautājumu komitejas un Finanšu komitejas atzinumus ar
Garkalnes novada domes lēmumu, izvērtējot katru konkrēto situāciju un pašvaldības budžeta
iespējas.”
12. Izteikt 73.punktu šāda redakcijā:
„73. Pabalsts bērna uzturam tiek piešķirts Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumos
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” noteiktajā apmērā.”
13. Svītrot noteikumu 87. un 88.punktu.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2018.gada 26.jūnija sēdes
lēmumu(protokolsNr.19,21.§)
Saistošie noteikumi Nr.23
Grozījumi Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 6
„Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo daļu,
26.panta pirmo un otro daļu,
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,
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913
„Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu,
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu

1. Izdarīt Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par
sociālo palīdzību Garkalnes novadā” šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 21.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.6.3. pabalsts bērnu atpūtas, izglītojošo un sporta nometņu apmaksai”;
1.2.

izteikt 75.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

„75.3. pabalstu bērnu atpūtas, izglītojošo un sporta nometņu apmaksai.”
1.3.
izteikt noteikumu 87.punktu šādā redakcijā:
„87. Pabalstu bērnu atpūtas, izglītojošo un sporta nometņu apmaksai piešķir bērniem no
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Pabalsta apmērs ir 50% no izdevumu summas.”
2. Šo saistošo noteikumi nosacījumi ir piemērojami arī uz trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu
bērnu atpūtas, izglītojošo un sporta nometņu pabalstu pieprasījumiem, kas ir iesniegti
2018.gadā līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanas dienai.

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
17.12.2019. sēdes lēmumu
(prot.Nr.45,11.§)
Saistošie noteikumi Nr.59
Grozījumi Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos
Nr.6 ,,Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā’’
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu,
35.panta ceturto un piekto daļu
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo un otro daļu
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,
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913”Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”
3.punktu,
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

Izdarīt Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par
sociālo palīdzību Garkalnes novadā’’ šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 79.punktu šādā redakcijā:
,,79.Pabalstu pusdienu apmaksai Garkalnes novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs un vispārizglītojošās izglītības iestādēs piešķir ar Garkalnes
novada domes lēmumu. Pabalsta apmērs ir 100% apmērā no pašvaldības
apstiprinātajām pusdienu izmaksām’’;
2. Svītrot saistošo noteikumu 80.punktu’’;
3. Izteikt saistošo noteikumu 81.punktu šādā redakcijā:
,,81.Pabalstu bērnu ēdināšanai vispārizglītojošā izglītības iestādē piešķir divas
reizes mācību gadā, laika periodā: septembris – decembris un janvāris – augusts’’;
4. Izteikt saistošo noteikumu 82.punktu šādā redakcijā:
,,82.Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam katru mēnesi, pamatojoties uz
iesniegto rēķinu’’;
5. Svītrot saistošo noteikumu 83.punktu;
6. Izteikt saistoso noteikumu 84.punktu šādā redakcijā:
,,84.Garkalnes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs papildus
79.punktā noteiktajam, piešķir apmaksātas brokastis un launagu:
84.1.bērniem no trūcīgām ģimenēm;
84.2.bērniem no maznodrošinātām ģimenēm;

7.

84.3.bērniem invalīdiem;
84.4.bērniem no daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērniem)’’;
Izteikt saistošo noteikumu 85.punktu šādā redakcijā:
,,85.Pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē piešķir divas reizes mācību gadā, laika periodā: septembris – decembris un
janvāris - jūnijs. Pabalsta apmērs ir 100% apmērā no pašvaldības apstiprinātajām
ēdināšanas pakalpojumu izmaksām pirmskolas izglītības iestādē katram bērnam, tas
tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējam katru mēnesi, pamatojoties uz iesniegto
rēķinu un pakalpojuma saņēmēju sarakstu.’’

Domes priekšsēdētājs

M.G.Bauze-Krastiņš

APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
25.08.2020. sēdes lēmumu
(prot. Nr. 59,11.§)
Par saistošo noteikumu Nr.75
,,Grozījumi Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos
noteikumos Nr.6 „Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā’’’’ apstiprināšanu
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta otro daļu,
35.panta ceturto un piekto daļu
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo un otro daļu
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
Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumu Nr.913”Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu
līmeni” 3.punktu
Ministru kabineta 2018. gada 26.jūnija noteikumu Nr.354
„Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

Izdarīt Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos
Nr.6 ,,Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā’’ šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 21.9.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.9.5. pabalstu psihologa pakalpojuma apmaksai bērniem (ģimenēm ar
bērniem)”.
2. Papildināt saistošo noteikumus ar 100.5.apakšpunktu šādā redakcijā:
„100.5. psihologa pakalpojuma apmaksai bērniem (ģimenēm ar bērniem) – līdz
300 eiro vienam bērnam gadā”.

Domes priekšsēdētājs

A.Zīriņš

Paskaidrojuma raksts
Garkalnes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 75 ,, Grozījumi Garkalnes novada domes
2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā’’’’

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrā
un trešā daļa.
Pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām,
kuras ir nonākušas krīzes vai ārkārtas situācijā un kurām
nepieciešams sniegt psiholoģisku palīdzību. Bāriņtiesu likumā,
Bērnu tiesību aizsardzības likumā, 2006.gada 19.decembra
Ministru kabineta noteikumos Nr. 1036 "Audžuģimenes
noteikumi" un 2003.gada 11. marta Ministru kabineta noteikumos
Nr.111 "Adopcijas kārtība" noteikts, ka bāriņtiesai, aizstāvot
bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās
intereses un tiesības, lēmuma pieņemšanai ir nepieciešams saņemt
atzinumus par personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldība sniedz
psihologa pakalpojumus un personas, kurām ir tiesības saņemt
psihologa pakalpojumus.

3. Informācija par

Pakalpojumu sniedz psihologs, ar kuru pašvaldībai noslēgts
pakalpojuma līgums

plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs
mērķgrupas psihoemocionālā stāvokļa stabilizēšanu, kā arī viņu
tuvinieku līdzdalību konkrēto sociālo problēmu risināšanā.
Mērķgrupa, uz kuru ir attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, ir personas un personu grupas, tajā skaitā arī bērni,
kuri nokļuvuši krīzes vai ārkārtas situācijās, vai personas, kurām
nepieciešams veikt psiholoģisko izpēti.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir:
1. pašvaldības Sociālais dienests;
2. pašvaldības Bāriņtiesa.
Saistošo noteikumu projektā noteiktas konkrētas administratīvās
procedūras un veicamās darbības sociālā pakalpojuma
saņemšanai.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un
publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.garkalne.lv un
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti
saistošajos noteikumos.
Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana
pašvaldības mājaslapā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Domes priekšsēdētājs

A.Zīrīņš

APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada domes
2021.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu
(prot. Nr.74,6.§)
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
33.panta trešo daļu, 36.panta sesto daļu
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu, 25.panta pirmo daļu, 26.panta pirmo un otro daļu,
Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu

Par saistošo noteikumu Nr.89 ,,Grozījumi Garkalnes novada domes 2013.gada
26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā’’’’
apstiprināšanu
Izdarīt Garkalnes novada domes 2013.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par
sociālo palīdzību Garkalnes novadā’’ šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 17.punktu sekojošā redakcijā:
„17. Noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Garkalnes novadā
381 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 267 euro katrai
nākamajai personai mājsaimniecībā’’.
2. Svītrot no saistošajiem noteikumiem 18.punktu.
3. Izteikt saistošo noteikumu 44.punktu sekojošā redakcijā
„44.Pabalsts garantētā minimālā ienākumu sliekšņa (GMI) nodrošināšanai ir
atbalsts mājsaimniecībai (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
atzīta par trūcīgu un kuras vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto GMI
slieksni.”
4. Svītrot no saistošajiem noteikumiem 45.punktu.
5. Svītrot no saistošajiem noteikumiem 45.3.punktu.
6. Svītrot no saistošajiem noteikumiem 45.4.punktu.
7. Svītrot no saistošajiem noteikumiem 46.punktu.
8. Izteikt saistošo noteikumu 66.punktu sekojošā redakcijā:
,,66. Pabalstu piešķir pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības
palikušajam bērnam normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.”
9. Svītrot no saistošajiem noteikumiem 68.punktu.
10. Svītrot no saistošajiem noteikumiem 69.punktu.
11. Svītrot no saistošajiem noteikumiem 70.punktu.
Garkalnes novada domes priekšsēdētājs

E.Treibergs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr.89 ,,Grozījumi Garkalnes novada domes 2013.gada
26.marta saistošajos noteikumos Nr.6 ,,Par sociālo palīdzību Garkalnes novadā’’’’
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33.panta trešo daļu, ar grozījumiem saistošo
noteikumu 17.punktā ir noteikts maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksnis Garkalnes novadā 381
euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un
267euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 33.panta pirmo daļu, garantētais minimālais
ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām
mājsaimniecībā, tāpēc ir nepieciešams veikt grozījumus
pašvaldības saistošo noteikumu 44.-46.punktos.
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu
Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 2020.gada 17.decembra grozījumi paredz
noteiktu atlīdzības apmēru, tāpēc nepieciešams veikt
grozījumus pašvaldības saistošo noteikumu 66., 68., 69.,
70.punktos.

2. Projekta nepieciešamības Grozījumi Saistošajos noteikumos nepieciešami, jo
pamatojums
01.01.2021. ir stājušies spēkā grozījumi Sociālo

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta
pirmajā un trešajā daļa, nosakot, ka maznodrošinātas
mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir
tiesīga noteikt ne augstāku par 436 euro pirmajai vai
vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 euro pārējām
personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par šā panta
otrajā daļā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu
slieksni.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz

Ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams paredzēt.
Nav.

uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Garkalnes novada
domes Sociālais dienests.
Nav notikušas.

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs

E.Treibergs

