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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

 

2019.gada 20.martā                                                                                                     Nr.2/2019 

        (protokols Nr.4-6.§.) 

 

 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr. 

1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”  

 

 

Izdoti saskaņā ar  

likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu,  

43. panta trešo daļu,  

„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 

33.panta otro daļu, 35.panta ceturto un piekto daļu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, 

likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu  

un 25.panta pirmo daļu,  

Ministru kabineta 2018.gada 26.jūnija noteikumu  

Nr.354 „Audžuģimenes noteikumi” 78.punktu,  

Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu  

Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,  

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu  

līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Inčukalna novada domes 

17.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016, 

21.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.3/2018 un15.08.2018. saistošajiem  

noteikumiem Nr.7/2018) 

 

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) 

šādus grozījumus: 

1.1. izteikt saistošo noteikumu 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“11.1. vidējie ienākumi uz vienu personu nepārsniedz EUR 310,00;” 

1.2. svītrot saistošo noteikumu 26.4. apakšpunktu; 

1.3. izteikt saistošo noteikumu 28.3. apakšpunktu šādā redakcijā:  

“28.3. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā, sākot no kārtējā gada 

1.novembra līdz 23. decembrim.   

  

http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/


 

1.4. papildināt saistošos noteikumus ar 29.
1 

punktu šādā redakcijā: 

“29.
1
 Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 

29.
1
1. Pabalstu piešķir Sociālā dienesta klientam sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, 

lai novērstu vai mazinātu invaliditātes, darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības, 

vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē un nodrošinātu 

klienta sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā. 

29.
1
2. Sociālās rehabilitācijas

 
pabalstu piešķir klientam ne vairāk kā EUR 50,00 mēnesī, 

ievērojot sociālā darbinieka atzinumā un rehabilitācijas plānā norādīto.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                 A.Nalivaiko 

 

 

  



 

Saistošo noteikumu Nr. 2/2019 

„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”  

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1.projekts nepieciešams, lai nodrošinātu iedzīvotājiem sociālo 

palīdzību; 

1.2. Saistošie noteikumi papildināti ar sociālās rehabilitācijas pabalsta 

piešķiršanu ar mērķi nodrošināt klienta sociālā statusa atgūšanu un 

iekļaušanos sabiedrībā, lai novērstu vai mazinātu dažādu ietekmējošu 

faktoru negatīvās sekas klienta dzīvē. 

 

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; 

3.2. trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes ir mērķgrupa, uz kuru 

attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums;  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

4.1.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 apstrīdēt 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  tika veiktas. 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 

 


