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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2015.gada 21.oktobrī

Nr.10/2015
(protokols Nr. 17-12.§.)

Par grozījumiem 2015.gada 18.februāra Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”
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 285,00 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.objektīvu iemeslu dēļ (pašas ir trūcīgas/maznodrošinātas personas, personas ar
invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem, u.c. pēc sociālā
dienesta izvērtējuma), tās nevar rūpēties par personu.
Izteikt noteikumu 3.1.4. apakšpunktu sekojoša redakcijā:
3.1.4. daudzbērnu ģimenes (ar 3 un vairāk nepilngadīgiem bērniem), kuru vidējie
ienākumi mēnesī nepārsniedz EUR 285,00 uz katru ģimenes locekli.
Papildināt noteikumu ar punktu 3.2. sekojošā redakcijā
3.2. Personas/ģimenes kurām ir pārtrauktas un/vai atņemtas aizgādības tiesības,
un pašvaldība apmaksā (apmaksāja) bērnu uzturēšanos aprūpes iestādēs,
audžuģimenēs, aizbildnībā un SOS ciematos, nevar pretendēt uz pašvaldības
sociālajiem pabalstiem.
IV. Papildus nosacījumi trūcīgas personas (ģimenes) statusa iegūšanai
Papildināt noteikumu 10.6. apakšpunktu sekojoša redakcijā:

10.6. par parādsaistībām nav uzskatāmi kredīti nepieciešamās sadzīves tehnikas iegādei
(ledusskapis, elektriskā vai gāzes plīts, veļasmašīna u.c.) un parādi līdz 285.00 EUR
par apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, izdevumi par elektrību.
V. Papildus nosacījumi maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa
iegūšanai
Papildināt noteikumu 13.6. apakšpunktu sekojoša redakcijā:
13.6. par parādsaistībām nav uzskatāmi kredīti nepieciešamās sadzīves tehnikas iegādei
(ledusskapis, elektriskā vai gāzes plīts, veļasmašīna u.c.) un parādi līdz 285.00 EUR par
apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem, izdevumi par elektrību
15. Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts tiek piešķirts:
Izteikt noteikumu 15.1. apakšpunktu sekojoša redakcijā:
15.1. Ģimenei (personai) kura savu dzīvesvietu deklarējusi un dzīvo Inčukalna
novadā, pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita uz klienta kontu kredītiestādē,
vai pakalpojumu sniedzējam pa daļām ( kurināmā iegādei var piešķirt pilnu
summu):
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 285,00 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. objektīvu iemeslu dēļ (pašas ir trūcīgas/maznodrošinātas
personas, personas ar invaliditāti, personas ar garīga rakstura
traucējumiem, u.c. pēc sociālā dienesta izvērtējuma), tās nevar
rūpēties par personu.
Izslēgt noteikumu 15.1.3.4. apakšpunktu.
papildināt noteikumu 15.punktu ar 15.2. apakšpunktu sekojoša redakcijā:
15.2. Pabalsts tiek piešķirts EUR 25,00 x 6 mēneši kalendārā gada laikā.
16.

Ēdināšanas pabalsts skolēniem

Izteikt noteikumu 16.1.2. apakšpunktu sekojoša redakcijā:
16.1.2. Bērniem ar invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi nepārsniedz 285.00 EUR uz katru
ģimenes locekli mēnesī.
Izteikt noteikumu 16.1.3. apakšpunktu sekojoša redakcijā:
16.1.3. Bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuru ienākumi nepārsniedz EUR 285,00 uz
katru ģimenes locekli mēnesī.
Izteikt noteikumu 16.3. apakšpunktu sekojoša redakcijā:
16.3. Ja pašvaldība nevar nodrošināt vidējās izglītības apguvi novada izglītības iestādēs,
tad skolēniem, kuri mācās citu pašvaldību iestādēs un apgūst vidusskolas programmu,
Sociālais dienests ir tiesīgs piešķirt ēdināšanas pabalstu līdz EUR 30,00 mēnesī uz laika
periodu no 1.septembra līdz 31.maijam.

17. Ēdināšanas pabalsts Inčukalna novada pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem
Izteikt noteikumu17.2.3. apakšpunktu sekojoša redakcijā:

17.2.3.par bērniem ar invaliditāti ģimenēm, kuru vidējie ģimenes ienākumi
nepārsniedz 285,00 EUR uz katru ģimenes locekli mēnesī, piešķirt EUR 30,00
mēnesī uz laika periodu no 1.septembra līdz 31.maijam.
Izteikt noteikumu 17.2.4. apakšpunktu sekojoša redakcijā:
Par bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuru ienākumi nepārsniedz EUR 285,00 uz katru
ģimenes locekli mēnesī, piešķirt EUR 20,00 mēnesī uz laika periodu no 1.septembra
līdz 31.maijam.
18.Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu
bērniem kuri mācās Inčukalna novada vispārizglītojošās skolās
Izteikt noteikumu 18.1.3. apakšpunktu sekojoša redakcijā:
18.1.3. Par bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuru ienākumi nepārsniedz EUR 285,00
uz katru ģimenes locekli mēnesī, piešķirt EUR 30,00 par katru skolnieku.
Papildināt noteikumus ar 18.1.4. punktu
18.1.4. par bērniem ar invaliditāti ģimenēm, kuru vidējie ģimenes ienākumi
nepārsniedz 285,00 EUR uz katru ģimenes locekli mēnesī, piešķirt EUR
30,00 par katru skolnieku.
19.

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 285,00 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.objektīvu iemeslu dēļ (pašas ir trūcīgas/maznodrošinātas personas,
personas ar invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem, u.c.
pēc sociālā dienesta izvērtējuma), tās nevar rūpēties par personu.

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 285,00 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. objektīvu iemeslu dēļ (pašas ir trūcīgas/maznodrošinātas
personas, personas ar invaliditāti, personas ar garīga rakstura
traucējumiem, u.c. pēc sociālā dienesta izvērtējuma), tās nevar
rūpēties par personu.
21 Pabalsts audžuģimenēm un aizbildņiem
Izteikt noteikumu 21. punktu sekojošā redakcijā:
21. Pabalsts audžuģimenei, kurā bērns ievietots ar Inčukalna bāriņtiesas lēmumu;
bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuriem ar Inčukalna
novada bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis, kā arī citiem aizbildņiem, kuri ar
aizbildnībā esošiem bērniem ir deklarēti un faktiski dzīvo Inčukalna novadā un
nesaņem pabalstu citā novadā, ar kuru lēmumu iecelta aizbildnība.
22. Pabalsts ārkārtas situācijā
Izteikt noteikumu 22.1. punktu sekojošā redakcijā:
22.1. Pabalsts ārkārtas situācijās (stihiskas nelaimes, terora aktu, dzīvojamo telpu
avāriju vai citu katastrofu, kā arī krīzes situācijā nonākušajām personām/ģimenēm
pēc sociālā dienesta atzinuma) 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. Pabalstu piešķir līdz EUR 430,00 apmērā gadā
vienai ģimenei (mājsaimniecībai), neizvērtējot tās ienākumus.
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