
1 

 

 

  

 

 

 

 
LATVIJAS  REPUBLIKA    

INČUKALNA  NOVADA  DOME 

Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,   LV-2141 

Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: pp@incukalns.lv  

    

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Inčukalnā 

 

2015.gada   18.februārī                                               Nr. 1 /2015 

          (protokols Nr. 2- 15 .§.) 

Sociālā palīdzība Inčukalna novadā  
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2015.gada 15.aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu 

Nr.8-24.§ 

 

Grozījumi ar: 21.10.2015. Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015; 

17.02.2016. Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016; 

21.09.2016. Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/2016 

 

 

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 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 

 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.02.2016.  

Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016) 

 

 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 
1. Pašvaldības piešķirto pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu grūtībās 

nonākušām trūcīgām, maznodrošinātām, mazaizsargātām ģimenēm (personām), lai 
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apmierinātu to pamatvajadzības un noteiktu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 

uzlabošanā.  

2. Saistošie noteikumi nosaka pašvaldības pabalstu sniegšanas un saņemšanas 

kārtību, papildus nosacījumus trūcīgas ģimenes (personas) statusa iegūšanai, nosacījumus 

maznodrošinātas ģimenes/ personas statusa noteikšanai personām (ģimenēm), kuras savu 

dzīvesvietu ir deklarējušas Inčukalna  novadā, kā arī pabalstu veidus, pabalstu apmēru un 

personas, kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtību. 

 

II. PABALSTU SAŅEMĒJI  

 

3. Pabalstu saņēmēji ir personas (ģimenes), kuras savu dzīvesvietu deklarējušas 

Inčukalna novadā vai pēdējai deklarētai dzīves vietai jābūt bijušai Inčukalna novadā.   

3.1. Pabalstu saņēmēji var būt: 

3.1.1. trūcīgas ģimenes (personas), kurām sociālais dienests ir piešķīris trūcīgas 

ģimenes (personas) statusu; 

3.1.2. maznodrošinātas ģimenes (personas), kuras atbilst šajos noteikumos 

noteiktajiem maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanas nosacījumiem;  

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.;  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015 un 

17.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016 ) 

3.1.4. daudzbērnu ģimenes (ar 3 un vairāk bērniem), kuru vidējie ienākumi mēnesī 

nepārsniedz EUR 285,00 uz katru ģimenes locekli; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015 un 

17.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016 ) 

3.1.5. ģimenes, kurās ir bērni ar invaliditāti; 

3.1.6. bērni bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuriem ar Inčukalna novada 

bāriņtiesas lēmumu iecelts aizbildnis vai ar Inčukalna novada bāriņtiesas lēmumu bērns 

ievietots audžuģimenē; 

3.1.7. ar tuberkulozi slimojošas personas ārstēšanās periodā; 

3.1.8. politiski represētas personas; 

3.1.9.  cienījama vecuma personas 75, 80, 85, 90 gadu jubilejās un katru gadu pēc 90 

gadu vecuma dzimšanas dienas mēnesī. 

 

III. PAŠVALDĪBAS PABALSTU UN TRŪCĪGAS VAI MAZNODROŠINĀTAS 

PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA PIEPRASĪŠANAS UN PIEŠĶIRŠANAS 

KĀRTĪBA 

 

4. Lai saņemtu sociālo palīdzību, persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas 

pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz: 

4.1. iesniegumu (neattiecas uz punktos 3.1.8.,3.1.9. minētajām personām); 
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4.2. iztikas līdzekļu deklarāciju (tikai pieprasot sociālo palīdzību, kur nepieciešama 

personas (ģimenes) materiālā stāvokļa izvērtēšana); 

4.3. materiālās situācijas novērtēšanai nepieciešamos dokumentus, par kuriem 

informācija nav atspoguļota SOPAs programmā. 

5. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists novērtē ģimenes (laulāto un personu, 

kurām ir kopēji izdevumi par uzturu, un, kuras mitinās vienā mājoklī) vai atsevišķi 

dzīvojošas personas ienākumus un materiālo stāvokli, ja tas nepieciešams lēmuma 

pieņemšanai. 

6. Pieņemot pirmreizēju klientu, Sociālā dienesta sociālā darba speciālists obligāti 

apseko klientu tā dzīvesvietā un sastāda dzīvesvietas apsekošanas aktu. 

7.  Atkārtoti klienta dzīves apstākļus sociālā dienesta sociālā darba speciālists 

novērtē gadījumos, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai, bet ne retāk kā reizi gadā. 

8. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pēc klienta iesnieguma un visu 

nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā (maznodrošinātas/trūcīgas 

ģimenes/personas statusa pieprasīšanas gadījumā 1 mēneša laikā) pieņem lēmumu par 

pabalsta/ statusa piešķiršanu, vai atteikumu un rakstiski informē personu par pieņemto 

lēmumu. 

9. Lēmuma par sociālo palīdzību pieņemšanā tiek ņemta vērā klienta līdzdarbība 

un sociālā darbinieka atzinums. 

 

IV. PAPILDUS NOSACĪJUMI TRŪCĪGAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA 

IEGŪŠANAI 

 

10. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par 

trūcīgu, pamatojoties uz  Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299 

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 

19.4.apakšpunktu, šo saistošo noteikumu izpratnē par īpašumu netiek uzskatīts:  

10.1. viens nekustamais īpašums vai tā daļa, kas sastāv no mājokļa un zemes līdz 

0,240 ha, ja tur savu dzīves vietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs kopā ar pārējām 

personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, Inčukalna novadā; 

10.2. viens mazdārziņš, ja tas netiek iznomāts; 

10.3. viena garāža viena transporta līdzekļa novietošanai, ja tajā nenotiek 

saimnieciskā darbība, vai tā netiek izīrēta; 

10.4. viens transporta līdzeklis, kas nav jaunāks par 5 gadiem, ja persona vai 

mājsaimniecības loceklis ir tā īpašnieks vai turētājs;   

10.5. viena lauksaimniecības tehnikas vienība, kas atrodas īpašumā un nav jaunāka 

par 5 gadiem, un viens velosipēds katram ģimenes loceklim.   

10.
1 

Par parādsaistībām nav uzskatāmi kredīti nepieciešamās sadzīves tehnikas iegādei 

(ledusskapis, elektriskā vai gāzes plīts, veļas mašīna u.c.), un parādi par apsaimniekošanu un 

komunālajiem maksājumiem, izdevumi par elektrību. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015 un 

21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2016). 

 

V. NOSACĪJUMI MAZNODROŠINĀTAS PERSONAS (ĢIMENES) STATUSA 

IEGŪŠANAI 
 

11. Ģimene/persona atzīstama par maznodrošinātu, ja: 

11.1. vidējie ienākumi mēnesī uz vienu personu nepārsniedz EUR 214,00;  

11.2. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums; 

11.3. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

11.4. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas 

sniegtos pakalpojumus, vai tā neatrodas ieslodzījumā; 
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11.5. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, 

izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā 

minētos gadījumus. 

12. Maznodrošinātas ģimenes/ personas statusu piešķir uz 3 mēnešiem ģimenēm/ 

personām, kurās ir darbspējīgas personas, uz 6 mēnešiem ģimenei/ personai, kurā nav 

darbspējīgas personas. 

13. Par īpašumu šo saistošo noteikumu izpratnē netiek uzskatīts: 

13.1. viens nekustamais īpašums vai tā daļa, kas sastāv no mājokļa un zemes līdz 

0,240 ha, ja tur savu dzīves vietu deklarējis un  dzīvo iesniedzējs, kopā ar pārējām 

personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju, Inčukalna novadā; 

13.2.    viens mazdārziņš, ja tas netiek iznomāts; 

13.3. viena garāža viena transporta līdzekļa novietošanai, ja tajā nenotiek 

saimnieciskā darbība, vai tā netiek izīrēta; 

13.4. viens transporta līdzeklis, kas nav jaunāks par 5 gadiem, ja persona vai 

mājsaimniecības loceklis ir tā īpašnieks vai turētājs; 

13.5.  viena lauksaimniecības tehnikas vienība, kas atrodas īpašumā un nav jaunāka 

par 5 gadiem, un viens velosipēds katram ģimenes loceklim.   

13.
1
  Par parādsaistībām nav uzskatāmi kredīti nepieciešamās sadzīves tehnikas iegādei 

(ledusskapis, elektriskā vai gāzes plīts, veļas mašīna u.c) un parādi par apsaimniekošanu un 

komunālajiem maksājumiem, izdevumi par elektrību. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015 un 

21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2016). 

 

VI. PABALSTI, KURI PIEŠĶIRAMI IZVĒRTĒJOT MĀJSAIMNIECĪBAS 

PERSONU IENĀKUMUS UN MATERIĀLO STĀVOKLI  
 

14. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai  tiek 
piešķirts saskaņā ar MK noteikumu „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 

pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās 

par līdzdarbību”  Nr. 550, 17.06.2009. nosacījumiem. 

15. Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts tiek piešķirts:  

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): 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015). 

15.1.1. trūcīgām ģimenēm (personām) EUR 35,00 x 6 mēneši kalendārā gada laikā, 

kamēr spēkā ir statuss; 

15.1.2. maznodrošinātām ģimenēm (personām) EUR 25,00 x 6 mēneši kalendārā gada 

laikā, kamēr spēkā ir statuss; 

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; 
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015 un 

17.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016) 

15.1.3.6.  (Svītrots ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015) ; 

15.2. Pabalsts tiek piešķirts EUR 25,00 x 6mēneši kalendārā gada laikā. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015). 

16. Ēdināšanas pabalsts skolēniem 

16.1. Pabalsts tiek piešķirts bērniem, kuri mācās Inčukalna novada mācību iestādēs, 

noformējot dokumentus par katru mācību semestri: 

16.1.1. bērniem no trūcīgām ģimenēm un maznodrošinātām ģimenēm; 

16.1.2. bērniem ar invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi nepārsniedz EUR 285,00 uz 

katru ģimenes locekli mēnesī. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015). 

16.1.3. bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuru ienākumi nepārsniedz EUR 285,00 uz 

katru ģimenes locekli mēnesī.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015). 

16.2. Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas 

realizē ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē Inčukalna novadā. 

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 ir tiesīgs piešķirt ēdināšanas pabalstu līdz 

EUR 30,00 mēnesī uz laika periodu no 1.septembra līdz 31.maijam.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015). 

17. Ēdināšanas pabalsts Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu 

audzēkņiem 

17.1. Pabalsts, tiek piešķirts Inčukalna novadā deklarētiem bērniem,  

17.2. pabalsta summa tiek pārskaitīta pirmsskolas izglītības iestādei:  

17.2.1. trūcīgām ģimenēm- EUR 40,00 mēnesī, uz statusa piešķiršanas termiņa laiku; 

17.2.2. maznodrošinātām ģimenēm- EUR 20,00 mēnesī, uz statusa piešķiršanas 

termiņa laiku; 

17.2.3. par bērniem ar invaliditāti ģimenēm, kuru vidējie ģimenes ienākumi mēnesī 

nepārsniedz EUR 285,00 uz katru ģimenes locekli mēnesī, piešķirt EUR 30,00 mēnesī 

uz laika periodu no 1.septembra līdz 31.maijam. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015). 

17.2.4. par bērniem no daudzbērnu  ģimenēm,  kuru vidējie ienākumi nepārsniedz 

EUR 285,00 uz katru ģimenes locekli mēnesī, piešķirt EUR 20,00 mēnesī uz laika 

periodu no 1.septembra līdz 31.maijam. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015). 

18. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību 

gadu bērniem, kuri mācās Inčukalna novada vispārizglītojošās skolās un citās 

speciālās mācību iestādēs, bērniem ar mācību grūtībām, kuras nodrošina speciālās 

programmas apguvi. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2016) 

18.1. Pabalsts individuālo mācību piederumu  iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu  

tiek piešķirts: 

18.1.1. trūcīgām ģimenēm EUR 45,00 par katru skolnieku; 

18.1.2. maznodrošinātām ģimenēm EUR 30,00 par katru skolnieku; 

18.1.3. par bērniem no daudzbērnu  ģimenēm, EUR 30,00 par katru skolnieku; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015 un 

21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2016); 

18.1.4. par bērniem ar invaliditāti ģimenēm, EUR 30,00 par katru skolnieku. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015 

21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2016). 

18.2. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija mēneša pirmās 
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apmeklētāju pieņemšanas dienas līdz septembra mēneša pēdējai apmeklētāju 

pieņemšanas dienai.  

18.3. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei tiek izmaksāts skaidrā naudā vai pārskaitot uz 

klienta kontu kredītiestādē. 

19. Pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai apmaksai 

19.1. Pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumu daļējai apmaksai tiek piešķirts 

līdz EUR 150,00 viena kalendārā gada laikā ģimenei/personai : 

19.1.1. ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas statusu; 

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;  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015 un 

21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016). 

19.2. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā Dienestā jāiesniedz iesniegums un 

medicīnisko pakalpojumu izdevumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, 

kas izsniegti pēdējo trīs mēnešu laikā. 

20. Pabalsts aprūpei mājās 

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; 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015 un 

21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016) 

20.2. Pabalstu piešķir pēc ģimenes ārsta un sociālā darbinieka novērtējuma līdz 

40,00 EUR mēnesī, kuras nesaņem Valsts noteikto kopšanas pabalstu.   

20.3. Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā Dienestā jāiesniedz iesniegums ar ārsta 

atzinumu, kā arī sociālā darba speciālists veiks klienta aprūpes spēju un materiālās 

situācijas novērtējumu. 

20.
1
 Pabalsts krīzes situācijā 

20.
1
1. 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 viediem, bet 

ģimenei (personai) ir radušās grūtības, kad no ģimenes (personas) neatkarīgu  iemeslu 
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dēļ strauji samazinājušies kopējie ģimenes (personas) ienākumi un ģimene (persona) 

nevar apmierināt savas pamatvajadzības krīzes situācijā; 

20.
1
2. Pabalsts var tikt piešķirts ar mērķi, dažādu izdevumu, kas saistīti ar personas 

dokumentu kārtošanu, pakalpojumu saņemšanu un apmaksu (mājokļa uzturēšanu, 

veselības aprūpes un izglītības dokumentu kārtošanu un apmaksu). 

20.
1
3. Pabalsts krīzes situācijā piešķirams pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu.  

20.
1
4. Pabalstu var piešķirt līdz EUR 50,00 mēnesī, izmaksājot skaidrā naudā vai ar 

pārskaitījumu pakalpojuma sniedzējam. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016) 

 

VIII. PABALSTI, KURI PIEŠĶIRAMI NEIZVĒRTĒJOT 

MĀJSAIMNIECĪBAS PERSONU IENĀKUMUS UN MATERIĀLO 

STĀVOKLI 
 

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: 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015) 

21.1. Audžuģimenei tiek piešķirts ikmēneša pabalsts bērna uzturēšanai EUR 180,00 

apmērā katram bērnam. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016) 

21.2. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei EUR 60,00 par katru bērnu apģērba un  

mīkstā inventāra iegādei. 

21.3. Lai veiktu piešķirtā pabalsta izmaksu, sociālais dienests ar audžuģimeni slēdz 

līgumu par bērna uzturēšanu un pabalsta izmaksas kārtību. 

21.4. Pabalsts aizbildņa pienākumu pildītājam sociālpsiholoģiskās saites 

nostiprināšanai ar bērnu, piešķirams uz aizbildņa iesnieguma pamata un izmaksājams 

katru mēnesi EUR 30,00 apmērā par katru bērnu, sākot ar lēmuma pieņemšanas brīdi. 

21.5. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu 

tiek piešķirts EUR 45,00 apmērā par katru skolnieku. 

21.6. Ziemassvētku pabalsts tiek piešķirts par katru bērnu EUR 30,00. 

22. Pabalsts  ārkārtas situācijā 
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. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2015) 

22.2. Pabalsta saņemšanai S o c i ā l a j ā  Dienestā jāiesniedz iesniegums, kā arī 

atzinums/slēdziens no iestādes par esošo problēmu (ārstniecības iestādes, policijas, 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests). 

22.3. Pabalstu piešķir, ja iesniegums un ārkārtas situāciju apliecinošs dokuments 

Sociālajā Dienestā saņemts ne vēlāk, kā vienu mēnesi pēc ārkārtas situācijas rašanās. 

23. Pabalsts tuberkulozes slimniekam uzturam. 

23.1. Pabalsts tiek piešķirts tuberkulozes slimniekiem EUR 2 , 5 0  apmērā dienā 

ārstēšanās periodā, pamatojoties uz medicīnas iestādes izziņu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016) 

24. Rehabilitācijas pabalsts bērniem ar invaliditāti un personām ar 

invaliditāti kopš bērnības 
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24.1. Rehabilitācijas pabalsts bērniem ar invaliditāti un pilngadīgām personām ar 

invaliditāti kopš bērnības tiek piešķirts 1 reizi gadā EUR 100,00 apmērā. 

24.2. Pabalsts bērniem ar invaliditāti tiek izmaksāts, pamatojoties uz ģimenes ārsta 

norīkojumu pakalpojuma saņemšanai. 

25. Apbedīšanas pabalsts 

25.1. Apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts par personu, kuras pēdējā deklarētā 

dzīvesvieta pirms nāves ir bijusi Inčukalna novada administratīvā teritorija, EUR 150,00 

apmērā. 

25.2. Pabalsta saņemšanai mirušās personas ģimenes loceklim vai personai, kura 

uzņēmusies apbedīšanu, Sociālajā Dienestā jāiesniedz iesniegums, kā arī miršanas 

apliecības kopija, uzrādot oriģinālu. 

25.3. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos 

apbedīšanu, kā arī gadījumos, kad pašvaldības teritorijā mirusi persona, kuras 

dzīvesvietu vai personību nav iespējams noskaidrot, Sociālais Dienests organizē 

apbedīšanas pakalpojuma saņemšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus. 

26.  Dzimšanas pabalsts 
26.1. Dzimšanas pabalsts tiek piešķirts par katru jaundzimušo bērnu, kura 

deklarētā dzīves vieta un abu vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Inčukalna novadā, EUR 

240,00 apmērā. Pabalsts tiek izmaksāts vienam no vecākiem, kurš aprūpē bērnu. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016, un 

kas stājas spēkā 01.01.2017.) 

26.2. Ja Inčukalna novadā deklarēts bērns un viens no tā vecākiem, pabalsta apmērs 

ir EUR 120,00. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016, un 

kas stājas spēkā 01.01.2017.) 

26.3. Ja jaundzimušajam ir tikai viens no vecākiem, ko apstiprina dzimšanas 

apliecība, tiek piešķirts pabalsts pilnā apmērā. 

26.4. Pabalsta saņemšanai Sociālajā Dienestā jāiesniedz iesniegums, ne vēlāk kā 3 

mēnešus pēc bērna dzimšanas, izņemot gadījumus, kad kavējumam ir objektīvs iemesls. 

27. Pabalsts politiski represētām personām  
27.1. Pabalsts politiski represētām personām tiek piešķirts vienu reizi gadā 25.martā 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā EUR 60,00 apmērā katram. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 21.09.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016) 

27.2. Pabalsta saņemšanai Sociālajā Dienestā jāiesniedz represētās personas 

apliecības kopija, uzrādot oriģinālu. 

28. Ziemassvētku pabalsts 

28.1. Pabalsts, personai ar pirmās grupas invaliditāti, bērniem ar invaliditāti un 

personām ar invaliditāti kopš bērnības, tiek piešķirts Ziemassvētkos EUR 30,00 

apmērā. 

28.2. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirts Ziemassvētkos EUR 30,00 apmērā 

katram bērnam. 

28.3.  Pabalsta saņemšanai Sociālajā Dienestā jāiesniedz iesniegums. 

28.4. Ziemassvētkos piešķir pabalstu saldumu paciņu veidā līdz EUR 8,00 vērtībā: 

28.4.1. Inčukalna novadā deklarētiem pirmskolas vecuma bērniem līdz 6 gadu vecumam 

ieskaitot; 

28.4.2. (Svītrots ar 17.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016); 

28.5 Sociālais dienests organizē paciņu iegādi un paciņu izsniegšanu. 

29. Pabalsts cienījama vecuma personām dzīves jubilejās 

29.1. Pabalsts cienījama vecuma personām tiek piešķirts EUR 30,00 apmērā 75., 

80., 85., 90. un pēc tam katru gadu dzimšanas dienas mēnesī. 

29.2. Sociālais Dienests paziņo jubilāriem, par iespēju saņemt pabalsta izmaksu 

skaidrā naudā pašvaldības kasēs. 

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam/redakcijas-datums/2011/01/01
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam/redakcijas-datums/2011/01/01
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IX. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA 

 

30. Sociālā Dienesta lēmumus klientam ir tiesības apstrīdēt Inčukalna novada 

domē. 

31. Inčukalna novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

 

X. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

32. Noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

33. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Inčukalna novada domes 

saistošie noteikumi: Nr. 31/2013 (2013. gada 18. decembrī) „Sociālā palīdzība Inčukalna 

novadā”.   

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece     L.Vorobjova    
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Saistošo noteikumu Nr. 1/2015 

„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”  

paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1.projekts nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo 

palīdzību; 

1.1.saistošie noteikumi nosaka kā tiek piešķirta sociālā palīdzība 

maznodrošinātām un trūcīgām personām;  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

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. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. pašvaldības budžetu ietekmē, jo sociālās palīdzības pabalsti tiek 

maksāti no pašvaldības budžeta; 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1.trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ir mērķgrupa, uz kuru 

attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums;  
4.2.projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

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. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1.konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta 

izstrādes procesā netika veiktas. 

Domes priekšsēdētāja vietniece   L.Vorobjova     

 

 

 


