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Pielikums Nr.16 

Noteikumi Nr.3 

      Apstiprināti ar Ādažu novada domes 

                                                                                     2010.gada 23. februāra  sēdes 

                                                                                lēmumu (prot. Nr.4§7.3.)  

  

Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu  aprūpes 

vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai 
                      

           Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  

               likuma "Par pašvaldībām" 15.panta  

               pirmās daļas  7.punktu 43.panta  

               pirmās daļas 13.punktu un „Sociālo  

               pakalpojumu un sociālās palīdzības  

               likuma” 23.panta otro un trešo daļu,       

               35.panta trešo un ceturto daļu     

   Ādažu novadā   

I. Vispārīgie nosacījumi 

1. Pabalsts paredzēts maznodrošināta invalīda vai pensijas vecuma personas aprūpes vai 

kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai. 

2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Ādažu novada domes Sociālais dienests. 

II. Pabalsta apmērs 

3. Pabalsta apmērs ir Ls 70.00 (Septiņdesmit lati) aprūpei. 

4. Pabalsta apmērs ir Ls 150.00 (Viens simts piecdesmit lati) kopšanai. 

5. Pabalsts tiek izmaksāts no Ādažu novada domes pamatbudžeta.  

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība 

 

6.  Pabalstu 70.00 latu apmērā mēnesī var piešķirt maznodrošināta invalīda vai pensijas 

vecuma personas  aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai, ja ir nepieciešama pastāvīga 

aprūpe, ko atzinis ārsts speciālists ( forma  0/27 vai Veselības un darbspēju ekspertīzes 

ārstu komisijas slēdziens  turpmāk - VDEĀK ). 

Aprūpes pakalpojuma līmeni  nosaka Sociālais  dienests, izvērtējot situāciju. 

  

7.   Pabalstu 150.00 latu apmērā mēnesī var piešķirt maznodrošināta invalīda vai pensijas 

vecuma personas kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai, ja ir nepieciešama diennakts 

kopšana, ko atzinis ārsts speciālists  ( forma  0/27 vai VDEĀK slēdziens) ;  
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Aprūpes pakalpojuma līmeni nosaka Sociālais  dienests, izvērtējot situāciju. 

 

8.   Pabalsts tiek pārskaitīts uz pabalsta saņēmēja bankas kontu. 

9.   Pabalsts  tiek izmaksāts par iepriekšējo mēnesi. 

 

10. Lai saņemtu pabalstu, personai, kurai nepieciešama aprūpe vai kopšana Ādažu novada 

domes Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti: 

10.1. iesniegums pabalsta saņemšanai ; 

10.2.noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija;  

10.3. ārsta speciālista izsniegta izziņa (forma  0/27 vai VDEĀK slēdziens). 

 

11. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek  pieņemts desmit darba dienu laikā 

no punktā 10. minēto dokumentu iesniegšanas. 

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība 

12. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, persona var 

apstrīdēt Administratīvo aktu strīdus komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

dienas, iesniegumu iesniedzot Ādažu novada domes Sociālajā dienestā. Ādažu novada 

domes lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 

kārtībā. 

 

13. Noteikumi stājās spēkā ar 2010. gada 1. aprīli.  

  

Ādažu novada domes priekšsēdētājs    N. Breidaks 

       

 


