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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2017.gada 20.decembra                                                                           Nr.12/2017 

                                                                                                      (protokols Nr. 11-4.§.) 

 

Par grozījumiem Inčukalna novada domes 2015.gada18.februāra saistošajos noteikumos 

Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likumu „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 

 

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

Nr.1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 3.1.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.1.4. daudzbērnu ģimenes”; 

1.2. papildināt ar 3.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„3.1.10. 1991.gada barikāžu dalībnieki;” 

1.3. svītrot noteikumu 10.1.; 10.2.; 10.3.; 10.4. apakšpunktus; 

1.4. izteikt 10.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„10.5. viena lauksaimniecības tehnikas vienība, kas atrodas īpašumā, valdījumā vai lietošanā, 

un viens velosipēds katram ģimenes loceklim;”; 

1.5.papildināt ar 10.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„10.6. kustamā manta – mehāniskie transportlīdzekļi - ne vairāk kā divas vienības daudzbērnu 

ģimenei, ja persona vai mājsaimniecības loceklis ir tā īpašnieks vai turētājs.”; 

1.6.izteikt 11.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„11.2. naudas līdzekļu uzkrājumi varbūt ne vairāk kā EUR 128,00, un tai nepieder vērstpapīri 

vai īpašums, izņemot šo noteikumu 13. punktā minēto;”; 

1.7.izteikt 13. 1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„13.1. zemes īpašums (kopā ar nekustamā īpašuma sastāvā esošo, kur ģimene  deklarēta, un 

papildu īpašumu, tiek ņemti vērā arī valdījumā un lietojumā esošie nekustamie īpašumi) – 

nepārsniedz 5 ha ģimenei/personai, kā arī šim nekustamajam īpašumam funkcionāli 
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piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis, pagrabs, pirts, dārza 

māja) vai ne vairāk kā divas saimniecības ēkas uz nomātas zemes,”; 

1.8.svītrot noteikumu 13.2.; 13.3. apakšpunktus; 

1.9.izteikt 13.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„13.4. viens transporta līdzeklis, ja persona vai tās mājsaimniecības loceklis ir tā īpašnieks, 

lietotājs vai turētājs;”; 

1.10. izteikt 13.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„13.5. viena lauksaimniecības tehnikas vienība, kas atrodas īpašumā,  valdījumā vai lietošanā, 

un viens velosipēds katram ģimenes loceklim;”; 

1.11. papildināt noteikumus ar 13.6. apakšpunktu: 

„13.6. maznodrošinātas ģimenes/personas statusu nepiešķir, ja persona vai kāds no ģimenes 

locekļiem sešu mēnešu periodā pirms statusa pieprasīšanas, ir uzdāvinājis vai pārdevis, savu 

nekustamo īpašumu citai personai;”; 

1.12. papildināt noteikumus ar 13.7. apakšpunktu šādā redakcijā:  

„13.7. kustamā manta – mehāniskie transportlīdzekļi - ne vairāk kā divas vienības daudzbērnu 

ģimenei, ja persona vai mājsaimniecības loceklis ir tā īpašnieks vai turētājs.”; 

1.13. izteikt 15.1.apakšpunktu šādā 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 vai pilnu summu):”; 

1.14. svītrot noteikumu 16.1.2.; 16.1.3.; 17.2.3.; 17.2.4; 18.1.3.; 18.1.4. 

apakšpunktus; 

1.15. izteikt  18.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„18.2. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija mēneša pirmās darba dienas 

līdz septembra mēneša pēdējai darba dienai.”; 

1.16. Svītrot noteikumu 20.
1
 punktu ar apakšpunktiem; 

1.17. izteikt  21.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„21.1. Audžuģimenei tiek piešķirts ikmēneša pabalsts bērna uzturēšanai EUR 200,00 apmērā 

katram bērnam;”; 

1.18. izteikt 21.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„21.2. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei EUR 80,00 apmērā par katru bērnu apģērba un mīkstā 

inventāra iegādei;”; 

1.19. izteikt 21.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„21.4. Pabalsts aizbildņa pienākumu pildītājam sociālpsiholoģiskās saites nostiprināšanai ar 

bērnu, piešķirams uz aizbildņa iesnieguma pamata un izmaksājams katru mēnesi EUR 50,00 

apmērā par katru bērnu, sākot ar lēmuma pieņemšanas brīdi;”; 

1.20. Papildināt ar 21.
1
 punktu noteikumus šādā redakcijā: 

„ 21.
1
 Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei, uzsākot jaunu mācību gadu bērniem no 

daudzbērnu ģimenēm, kuri mācās Inčukalna novada vispārizglītojošās skolās vai speciālajās 

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

EUR 30,00 apmērā par katru skolnieku. Iesniegums pabalsta saņemšanai tiek pieņemts no 

jūlija mēneša pirmās darba dienas līdz septembra mēneša pēdējai darba dienai.”; 

1.21. izteikt 24.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„24.1. Rehabilitācijas pabalsts bērniem ar invaliditāti un pilngadīgām personām ar invaliditāti 

kopš bērnības tiek piešķirts pabalsta vai pakalpojuma veidā vienu reizi gadā EUR 100,00 

apmērā;”; 

1.22. izteikt 24.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„24.2. Pabalsts tiek piešķirts pakalpojuma vai pabalsta veidā, pamatojoties uz ģimenes ārsta 

izziņu.”; 

1.23. izteikt 26.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 



„26.1. Dzimšanas pabalsts tiek piešķirts par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīves 

vieta un abu vecāku deklarētā dzīves vieta ir Inčukalna novadā, EUR 260,00 apmērā. Pabalsts 

tiek izmaksāts vienam no vecākiem, kurš aprūpē bērnu.”; 

1.24. izteikt 26.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

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

130,00.”; 

1.25. izteikt 26.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„26.4. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, ne vēlāk kā trīs mēnešus 

pēc bērna dzimšanas, izņemot gadījumus, kad kavējumam ir objektīvs iemesls, kā arī 

dzimšanas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu.”; 

1.26. Izteikt 27.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

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

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā EUR 70,00 apmērā katram.”; 

1.27. papildināt noteikumus ar 27.
1  

punktu: 

„27.
1  

Pabalsts 1991.gada barikāžu dalībniekiem  

27.
1
1. Pabalsts 1991.gada barikāžu dalībniekiem tiek piešķirts vienu reizi gadā 20.janvārī, 

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienā, EUR 60,00 apmērā katram. 

27.
1
 2. Pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā jāiesniedz barikāžu dalībnieka apliecības 

kopija, uzrādot oriģinālu.”; 

1.28. papildināt ar 28.
1. 

punktu: 

„28.
1 
Pabalsts krīzes situācijā 

28.
1
1. Pabalsts krīzes situācijā ģimenei/personai neizvērtējot ģimenes/personas ienākumus var 

tik piešķirts: 

28.
1
1.1. ja no ģimenes/personas neatkarīgu iemeslu dēļ, kā piemēram, stihiskas nelaimes, 

terora aktu, dzīvojamo telpu avāriju vai citu katastrofu rezultātā strauji samazinājušies kopējie 

ģimenes/personas ienākumi un ģimene/persona saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas 

pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība līdz EUR 500,00 

apmērā; 

28.
1
1.2. ja personai/ģimenei radušās grūtības ar dažādu izdevumu segšanu, kas saistīti, 

piemēram, ar personas dokumentu kārtošanu, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, 

mājokļa uzturēšanu, izglītības dokumentu kārtošanu, dzīvesvietas deklarēšanu utml., pabalsts 

var tikt piešķirts līdz EUR 50,00 apmērā. 

28.
1
2.  Pabalsts krīzes situācijā piešķirams pamatojoties uz ģimenes/personas iesniegumu, 

sociālā darbinieka atzinumu, un situācijas izvērtēšanai iesniegtajiem dokumentiem, citu 

informāciju par apstākļiem, kas radījuši ģimenes/personas nonākšanu krīzes situācijā.”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Inčukalna 

novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                 A.Nalivaiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Saistošo noteikumu Nr.12/2017 

„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; 

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 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  tika veiktas. 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 

 


