
 

 

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: dome@incukalns.lv  

 

 

Apstiprināti: 

Ar 2014.gada 18.jūnija  

Inčukalna novada domes lēmumu, 

protokols Nr.13-28.§. 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10/2014 

Inčukalnā 

 

Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 

 „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” 

 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 2013.gada 18.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 31/2013 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” šādus grozījumus: 

1.1.  Izteikt noteikumu 6.punktu šādā redakcijā: 

„6. Lai saņemtu sociālās palīdzības pabalstus un materiālos pabalstus klientam ir jābūt 

deklarētam Inčukalna novada teritorijā ne mazāk kā 12 mēnešus vai pēdējai deklarētajai 

dzīves vietai jābūt bijušai Inčukalna novadā. Noteiktais termiņš neattiecas uz GMI un ārkārtas 

situāciju pabalsta saņemšanu, kā arī uz dzīvokļa (mājokļa) pabalstu.”; 

1.2. Svītrot noteikumu 24.punktu; 

1.3. Izteikt noteikumu 34.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„34.1. dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai), ja tā atzīta par trūcīgu ģimeni, kura dzīvo 

iesniegumā norādītajā adresē - izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita uz klienta kontu 

kredītiestādē, vai pārskaita pakalpojumu sniedzējam –  EUR 215,00 apmērā kalendārā gada 

laikā. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piešķir pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas un 

piedaloties nodarbinātību veicinošos pasākumos, ja ģimenē ir darbspējīgas personas;”; 

1.4. Izteikt noteikumu 34.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 

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


„34.2. dzīvokļa pabalsts ģimenei (personai), ja tā atzīta par maznodrošinātu ģimeni, kura 

dzīvo iesniegumā norādītajā adresē - izmaksā skaidrā naudā vai pārskaita uz klienta kontu 

kredītiestādē, vai pārskaita pakalpojumu sniedzējam – EUR 145,00 apmērā kalendārā gada 

laikā. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piešķir pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas un 

piedaloties nodarbinātību veicinošos pasākumos, ja ģimenē ir darbspējīgas personas;”. 

1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

„Novada Vēstis”.  

 

 

Domes priekšsēdētājs       A. Nalivaiko 

 

 

 

Saistošo noteikumu Nr.10/2014 

„Grozījumi 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 31/2013 

 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” 

 paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Lai  ievērotu „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 

likuma”  un likumā Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 

risināšanā” noteikto, ir nepieciešams  veikt izmaiņas 

noteikumos „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

 Saistošo noteikumu mērķis ir veikt izmaiņas noteikumos 

„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”, lai tie atbilstu Latvijas 

Republikas normatīvo aktu prasībām. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināms 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 

 


