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APSTIPRINĀTI 

                 Priekuļu novada pašvaldības domes 

                                                                              2012.gada 8.novembra sēdē,  

                                                                  protokols Nr.18, p.2. 

                                                                                                            

Priekuļu novada pašvaldības 2012.gada 8.novembra 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.11 

„Par grozījumiem Priekuļu novada pašvaldības 2009.gada 30.jūlija Saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības 

pabalstiem”” 
 

Izdoti saskaņā ar:  

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  

35.panta trešo, ceturto un piekto  daļu. 

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 

„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu. 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 

„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu. 

 

Izdarīt Priekuļu novada domes 2009.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.2 

„Noteikumi par Priekuļu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” (apstiprināti 

2009.gada 30.jūlijā, Priekuļu novada domes sēdes protokols Nr.5, p.9), turpmāk tekstā  - 

noteikumi, šādus grozījumus: 

       

1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu jaunā redakcijā:  

„Izdoti saskaņā ar: 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35.panta trešo, ceturto un piekto  daļu. 

Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. 

punktu. 

Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 

dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu.” 

 

2. Papildināt noteikumu 1.punktu ar teikumu šādā redakcijā: „Materiālā stāvokļa izvērtēšanu 

veic un  lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem  Priekuļu 

novada Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Dienests).” 

3. Svītrot noteikumu 2.4.apakšpunktā vārdus  „vai darba meklētājs”. 

4. Izteikt noteikumu 21.punktu šādā jaunā redakcijā: 

„21. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās atzīšanai par trūcīgu, 

papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajam par īpašumu Priekuļu novadā netiek 

uzskatīts:   

21.1. viens nekustamais īpašums, kas atrodas ārpus deklarētās dzīvesvietas un kura 

kadastrālā vērtība nepārsniedz 3000 latu, un kuru ģimene nevar izmantot ienākumu 

gūšanai; 
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21.2. viens automobilis vai motocikls, kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk par 24 

mēnešiem un ir vecāks par 10 gadiem, skaitot no pirmās reģistrācijas gada. Nosacījums 

par īpašuma tiesību ilgumu un automobiļa vecumu neattiecas uz pirmās un otrās grupas 

invalīdiem un ģimenēm, kurās ir bērns invalīds, piederošajiem transportlīdzekļiem; 

21.3. viens velosipēds, motorollers vai mopēds katram ģimenes loceklim; 

21.4. īpašums, uz kuru īpašuma tiesības rīkoties ir aprobežotas ar tiesas lēmumu vai 

līgumu un šāds aprobežojums ir reģistrēts zemesgrāmatā.” 

 

5. Papildināt noteikumus ar 22.punktu šādā redakcijā: 

„22. Nosakot nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, informācija tiek iegūta no valsts vienotās 

datorizētās zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmas. Strīdu gadījumā ģimenei (personai) ir 

pienākums iesniegt kadastra informāciju no Valsts zemes dienesta, atbilstoši Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantam.” 

 

6. Noteikumu 3.2.apakšpunktā vārdus „Priekuļu novada dome” aizstāt ar vārdu „Dienests”. 

7. Papildināt noteikumus ar 61.punktu šādā redakcijā: 

     „61. Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais 

valdītājs) vai īrnieks, ar kuru noslēgts rakstveida dzīvojamās telpas īres līgums, vai kura ir 

dzīvokļa īpašnieka pirmās pakāpes radinieks.” 

8. Aizstāt noteikumu 10.1.apakšpunktā skaitli „40” ar skaitli „50”. 

9. Aizstāt noteikumu 13. punktā skaitli „30” ar skaitli „40” un skaitli „180”ar skaitli „240”. 

10. Papildināt noteikumu 14.punktu aiz vārda „naudā” ar vārdiem „vai pārskaitīt  sociālās 

palīdzības prasītāja kontā.” 

11. Papildināt noteikumu 18.punktu  ar 18.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„18.3. ģimenēm (personām), ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 

pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto ienākuma līmeni, kad ģimene (persona) 

tiek atzīta par maznodrošinātu.” 

12. Izteikt noteikumu 19.punktu šādā jaunā redakcijā: 

„19. Pabalsts kurināmā iegādei ir vienreizējs un tā apmērs: 

19.1. noteikumu 18.1. un 18.2.apakšpunktā noteiktām personām vai ģimenēm 

(mājsaimniecībām) kalendārajā gadā ir 90 lati; 

19.2. noteikumu 18.3.apakšpunktā noteiktām personām vai ģimenēm (mājsaimniecībām) 

kalendārajā gadā ir 45 lati.” 

13.  Svītrot noteikumu 22.punktu. 

14. Noteikumu tekstā saīsinājumu „SD” aizstāt ar vārdu „Dienests” attiecīgajā locījumā. 

15. Svītrot noteikumu 32.punktā vārdus „Sociālajā” un „sociālais”. 

16. Papildināt noteikumu 33.punktu aiz vārda „trūcīgām” ar vārdiem „ un maznodrošinātām”. 

17. Papildināt noteikumu 36.punktu aiz vārda „trūcīgām” ar vārdiem „vai maznodrošinātām.” 

18. Svītrot noteikumu 40.punktu. 

19. Izteikt noteikumu 44.punktu šādā jaunā redakcijā: 

„44. Tiesības saņemt pabalstu ir: 

44.1. ģimenei ar bērniem, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, ja ienākumi uz 

ģimenes locekli pēc īres un komunālo maksājumu nokārtošanas un ārstēšanās 

izdevumu segšanas uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 

1.janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī; 
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44.2. ja visi ģimenes locekļi ir nestrādājoši pensionāri un/vai invalīdi vai valsts sociālā 

nodrošinājuma pabalsta saņēmēji, un ja to ienākumi uz ģimenes locekli pēc īres un 

komunālo maksājumu nokārtošanas un ārstēšanās izdevumu segšanas uz vienu 

ģimenes locekli nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās 

minimālās algas valstī. 

20. Papildināt noteikumus ar 441.punktu šādā redakcijā: 

„44.1 Pabalsta daļējai medicīnisko izdevumu segšanai  apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp 

ienākuma līmeni, kurš nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās 

algas valstī un normatīvā mājokļa maksājuma (ne vairāk par faktiski aprēķināto maksu), un 

ārstēšanās izdevumu summu un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem: 

P2 = (Y x N + K + Ā) – M, kur 

P2 – pabalsta daļējai medicīnisko izdevumu segšanai  lielums 

Y –50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī, 

N - personu skaits ģimenē, 

K - normatīvie izdevumi par īri un komunālajiem maksājumiem, 

Ā – izdevumi par ārstēšanos, 

M - ģimenes (mājsaimniecības) rīcībā esošie ienākumi.” 

 

21. Izteikt noteikumu XI.nodaļu jaunā redakcijā: 

„XI. PABALSTS APRŪPES MĀJĀS NODROŠINĀŠANAI 

50. Tiesības saņemt pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai  ir personai, kura nesaņem valsts 

noteikto pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana, un kurai normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā Dienests ir piešķīris aprūpes mājās pakalpojumu par pašvaldības 

budžeta līdzekļiem, bet objektīvu apstākļu dēļ Dienests to nevar nodrošināt. 

51. Aprūpes mājās pabalstu personai piešķir līdz sešiem mēnešiem.  

52. Pabalsta aprūpes mājās nodrošināšanai apmērs ir: 

52.1. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 

1.līmenim - 20,00 lati mēnesī;  

52.2. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 

2.līmenim – 30,00 lati mēnesī;  

52.3. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 

3.līmenim – 40,00 lati mēnesī;  

52.4. personām, kurām nepieciešams aprūpes mājās pakalpojums atbilstoši aprūpes 

4.līmenim – 50,00 lati mēnesī.  

53. Lai saņemtu pabalstu aprūpes mājās nodrošināšanai, sociālās palīdzības prasītājs, kuram 

piešķirts aprūpes mājās pakalpojums, reizi sešos mēnešos iesniedz Dienestā ārsta atzinumu 

par veselības stāvokli un funkcionālo traucējumu pakāpi.   

54. Pabalstu var izmaksāt sociālās palīdzības prasītājam skaidrā naudā vai pārskaitīt pabalsta 

summu prasītāja norādītājā bankas kontā. Vienlaicīgi netiek piešķirts pabalsts aprūpes 

mājās nodrošināšanai naudas izteiksmē un aprūpes mājās pakalpojums, ko nodrošina 

Dienests.” 

22. Izteikt noteikumu 63.punktu šādā redakcijā: 

„63. Lai saņemtu 3.1. un 3.2.punktā minētos pabalstus, sociālās palīdzības prasītājs vēršas 

pie tā sociālā darba speciālista atbilstoši deklarētajai pamata dzīvesvietai, uzrāda 

personu apliecinošu dokumentu (pasi, bērna dzimšanas apliecību, invaliditātes 

apliecību u.c.) un iesniedz iesniegumu, (pielikums), kuru parakstījis iesniedzējs un 

visi pilngadīgie viņa ģimenes locekļi, kopā ar sociālā darba speciālistu elektroniski 

aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju un atbilstoši pieprasītajam pabalsta veidam:  
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63.1. strādājošie – iesniedz izziņu par ienākumiem (pēc nodokļu nomaksas) par 

pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem. Zemnieku saimniecības un individuālie 

uzņēmumi ienākumus deklarē, iesniedzot zemnieku saimniecības vai uzņēmuma 

darbības gada pārskatu; 

63.2. ģimenes ar bērniem (ja viens no vecākiem nepiedalās bērna audzināšanā) – 

iesniedz dokumentu par uzturlīdzekļu apmēru, ja tie nav piešķirti no Uzturlīdzekļu 

garantiju fonda vai izziņu par uzturlīdzekļu pieprasīšanu; 

63.3. studentiem, profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem – izziņu no mācību 

iestādes, izziņu par stipendijas apmēru; 

63.4. iesniedz medicīnisko izdevumu apliecinošus dokumentus (kases čeku, stingrās 

uzskaites kvīti vai faktūrrēķinu, kurā norādīts sociālās palīdzības prasītāja vārds, 

uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs, un kuri izsniegti ne 

agrāk kā pirms trim mēnešiem); 

63.5. uzrāda īres/apsaimniekošanas, apkures un komunālo pakalpojumu maksājumu 

kvītis un kvītis par patērēto elektroenerģiju un par izlietoto gāzi, kurās norādīts 

sociālās palīdzības prasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis un 

samaksas apmērs, un kuras izsniegtas par iepriekšējo mēnesi;  

63.6. iesniedz vai uzrāda citus dokumentus pēc sociālā  darba speciālista  

pieprasījuma.” 

23. Papildināt noteikumu 64.punktu aiz vārda „pārbauda” ar tekstu „izmantojot pašvaldības 

sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā  esošo informāciju,” un svītrot 

vārdus „ izlases kārtībā”. 

24. Papildināt noteikumu 67.punktu aiz vārda „pantam” ar vārdiem „Dzīvesvietas 

deklarēšanas likuma 4.panta pirmajai daļai un Civillikuma pirmās daļas „Ģimenes tiesības” 

otrās nodaļas 3.apakšnodaļai un individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam vai 

vienošanās par līdzdarbības pienākumu veikšanu.” 

25. Izteikt noteikumu 75.punktu šādā jaunā redakcijā: 

„75. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Priekuļu novada dome.”  

26. Svītrot noteikumu 2.pielikumu. 

 

 

          Domes priekšsēdētāja                          M.Juzupa  

 

 

 

 
 

 

 


