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Pielikums Nr.15 

 

Noteikumi Nr.2 
      Apstiprināti ar Ādažu novada domes 

                                                                                               2010.gada 23. februāra  sēdes 

                                                                             lēmumu (prot. Nr.4§7.3) 

 

Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību 

Ādažu novadā 
Izdoti saskaņā ar LR likuma ,,Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 7.punktu, 43.panta 

13.punktu.  ,,Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma’’ 

3.panta otro daļu, 9.panta pirmo 

daļu, 35.panta trešo un ceturto 

daļu  

Ādažu novadā   

 

I.VISPĀRĪGIE  NOTEIKUMI 
 

1. Pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā 

nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to 

pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 

uzlabošanā. 

 

2. Šie noteikumi nosaka pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu sniegšanas un saņemšanas 

kārtību, personām (ģimenēm), kuras savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas Ādažu 

novadā. 

 

3. Šie noteikumi nosaka Ādažu novada sociālo pabalstu veidus, pabalstu apmēru un 

personas, kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus. Pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un 

pārsūdzēšanas kārtību.  

 

II. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

 

4.Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu lemj novada domes Sociālais dienests, 

saņemot personas iesniegumu, izvērtējot personas un tās ģimenes locekļu ienākumus, 

materiālos resursus un pamatojoties uz: 

4.1.iesniegto iztikas līdzekļu deklarāciju, tajā norādītajām ziņām un nepieciešamajiem 

dokumentiem; 

4.2.valsts un pašvaldību institūciju, ka ari citu juridisko vai fizisko personu rīcībā esošo 

informāciju; 

4.3.pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanas datiem; 

4.4.līdzdarbības pienākumu pildīšanu. 
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4.5. izziņu par ienākumiem pēdējos trijos mēnešos; 

4.6. izziņu par bezdarbnieka statusu, izziņu par bezdarbnieka pabalsta lielumu un darba  

meklētāja ( bezdarbnieka) apmeklējuma uzskaites lapu, inviduālo darba meklēšanas 

plānu; 

4.7.uzturlīdzekļu maksājumu apmēru, ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna 

audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz izziņa no tiesas par 

uzturlīdzekļu piedziņu; 

4.8. apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs, ja kāds no ģimenes apgādniekiem ir miris. 

 

5. Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejai ir tiesības lemt par sociālās palīdzības 

pabalsta nepieciešamību ģimenei (personai), ja tās situācija neatbilst šajos noteikumos 

minētajiem pabalstu saņemšanas kritērijiem vai sociālās palīdzības pabalstu veidiem, bet 

ģimenei (personai) radušās papildus grūtības.  

 

6. Sociālās palīdzības pabalstu izmaksu var pārtraukt, ja pieprasītājs iztikas līdzekļu 

deklarācijā sniedzis nepatiesas ziņas vai persona apzināti izvairās no līdzdarbības 

pienākumu pildīšanas. 
 

III. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SAŅĒMĒJI UN VIŅU LĪDZDARBĪBAS PIENĀKUMI 

 

7. Ģimene ( persona) ir atzīstama par trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli 

pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās 

minimālās darba algas valstī.   

 

8.Ģimene ( persona) ir atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz vienu ģimenes 

locekli nepārsniedz 90% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas 

valstī.    

 

9.Sociālā palīdzība ģimenēm ( personām ),  tiek sniegta ja: 

9.1.tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai, izņemot privatizētu 

dzīvokli vai ģimenes māju, kurā ģimene pastāvīgi dzīvo; 

9.2.tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs; 

9.3.tai nepieder vērtspapīri (izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikātus); 

9.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 

9.5. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 

9.6 .tā nav izsniegusi aizdevumu; 

9.7. tai nav parādu un kredītsaistību, izņemot: 

9.7.1. ja ir parādsaistības ārstniecības izdevumu segšanai; 

9.7.2. ja vienīgais parādsaistību veids ir hipotekārais kredīts vienīgā majokļa, kurā 

ģimene dzīvo iegādei; 

9.7.3.ja īpašumā ir viens transportlīdzeklis, kuru izmanto ģimenes locekļu vai personas 

ikdienas vajadzību nodrošināšanai (nokļūšanai līdz darba vietai vai izglītības 

iestādei); 

9.7.4. ja tai ir parādsaistības par komunālajiem pakalpojumiem. 

  

10.Ģimenes (personas), kura griezusies Sociālajā dienestā, līdzdarbības pienākumi: 

10.1. ģimenei (personai) ir pienākums atļaut sociālajam darbiniekam apmeklēt tās 

pastāvīgo dzīves vietu; 

10.2. ģimenei  (personai) ir pienākums meklēt darbu un izmantot katru iespēju palielināt 

savus ienākumus; 
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10.3. ja ģimenē ir bezdarbnieks, viņam ir pienākums veikt līdzdarbības pienākumus –  

piedalīties nodarbinātību veicinošos vai profesionālo iemaņu apgūšanas vai 

pilnveidošanas pasākumos; 

10.4. ja ģimenē kādam no tās locekļiem ir atkarības (alkohola, narkotiku, azartspēļu) 

problēmas, viņam ir pienākums izmantot Sociālajā dienestā piedāvātu (pēc 

konsultācijas ar ārstu) iespēju ārstēties no atkarības. 

 

IV. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU VEIDI 

 

11.Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (turpmāk GMI )līmeņa nodrošināšanai. 

     GMI līmeni vienai personai nosaka un katru gadu pārskata Ministru kabinets. 

 

12.Dzīvokļa pabalsts. 

 

13.Ja ir nodrošināts GMI un dzīvokļa pabalsts, tad Sociālais  dienests, izvērtējot ģimenes 

(personas) ienākumus, ir tiesīgs no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus 

pabalstus ģimenes (personas)  pamatvajadzību apmierināšanai. 

 

14.Pašvaldība, ievērojot savas budžeta iespējas, ir noteikusi papildus pabalstus: 

14.1. pabalsts par medicīnas pakalpojumiem; 

14.2. pabalsts skolas piederumu iegādei; 

14.3. pabalsts ēdināšanai; 

14.4. pabalsts transporta pakalpojumiem ; 

14.5. pabalsts dokumentu atjaunošanai; 

14.6. pabalsts ārkārtas situācijā; 

14.7.pabalsts īpašu grūtību un krīzes situācijā; 

14.8.pabalsts tuberkulozes slimniekiem; 

14.9.pabalsts par sociālajiem pakalpojumiem. 

 

V. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU APMĒRI 

 

15. Pabalstu  GMI līmeņa nodrošināšanai piešķir vadoties pēc LR spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

16. Dzīvokļa  pabalsts: 

       16.1.Piešķirt pabalstu komunālo maksājumu segšanai vai malkas iegādei -200.00 lati 

gadā var :  

           16.1.1. trūcīgām personām (ģimenēm); 

        16.2.Piešķirt pabalstu komunālo maksājumu segšanai vai malkas iegādei - 150.00 lati 

gadā var : 

16.2.1. maznodrošinātiem 1. un 2. grupas invalīdiem; 

16.2.2. maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem; 

     16.2.3. maznodrošinātiem vientuļiem pensionāriem. 

 

17. Pabalstu par medicīnas pakalpojumiem var saņemt maznodrošinātie iedzīvotāji: 

17.1. ārstēšanās slimnīcā  - 50% apmērā , bet nepārsniedzot 100.00 latus gadā;  

17.2  zobu protezēšanai -50 % apmērā, bet nepārsniedzot 100.00 latus gadā; 

17.3. zālēm  50 % apmērā, bet nepārsniedzot   70.00 latus gadā ; 

17.4. zāļu apmaksai  100 %  apmērā bērniem pēc ģimenes ārsta nozīmējuma; 

17.5. endoprotezēšanai  - 200.00 latus; 
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18. Pabalstu skolas piederumu iegādei no 30.00 –90.00 latiem var saņemt maznodrošināto 

ģimeņu skolēnu vecāki, ja viņi līdzekļu trūkuma dēļ nespēj iegādāties mācību grāmatas 

un kancelejas preces, lai bērns varētu apmeklēt skolu:  

 18.1.  1 skolēns  30.00 latus; 

18.2.  2 skolēni  45.00 latus; 

18.3.  3 skolēni 60.00 latus; 

18.4.  4 skolēni  75.00 latus; 

            18.5.  5 un vairāk skolēni 90 .00 latus; 

 

19. Pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts : 

19.1. maznodrošinātām ģimenēm skolā 100 % apmērā ; 

19.2.trūcīgām ģimenēm 100 % apmērā Ādažu novada domes Pirmskolas izglītības 

iestādēs (turpmāk PII); 

19.3. maznodrošinātām ģimenēm 50%  apmērā Ādažu novada domes PII . 

 

20. Pabalstu transporta pakalpojumu izmantošanai maznodrošinātām personām, kurām ir 

apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, var 

piešķirt  140.00 lati gadā,  pabalstu izmaksājot divas reizes kārtējā  gadā sekojoši: 

- 70.00 lati par pirmo pusgadu līdz 30. jūnijam; 

 -70.00 lati par otro pusgadu līdz 30.decembrim. 

20.1. invalīdiem- pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārsta komisijas 

(VDEĀK) izsniegtu izziņu par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli 

pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu 

kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās; 

20.2. hroniski nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze - 

pamatojoties uz primārās veselības aprūpes ārsta atzinumu par šāda pakalpojuma 

nepieciešamību (forma 0/27 ); 

20.3.vienreizēju samaksu  par pakalpojumu var piešķirt mazkustīgām personām, veciem 

cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, kā arī citām personām, kuras pamatotu 

iemeslu dēļ nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, saskaņā ar primārās 

veselības aprūpes ārsta atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību (forma 

0/27 ) vai rēķina no ārstniecības iestādes.   

 

21. Pabalstu  dokumentu atjaunošanai  40.00 latus var saņemt: 

         21.1. trūcīgas personas , kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas; 

21.2.  trūcīgās personas. 

 

22. Pabalsts ārkārtas (stihisku nelaimju) situācijā līdz   500.00 Ls personai. Pabalsts tiek 

piešķirts ar domes lēmumu. 

 

23. Pēc sociālās situācijas izvērtēšanas var piešķirt pabalstus papildus iepriekš noteiktajām 

normām, ja maznodrošināta ģimene ir nokļuvusi īpašu grūtību, krīzes vai ārkārtas 

situācijā. 

 

24. Pabalsts ēdināšanai tuberkulozes slimniekiem 2.00 lati dienā.  

 

25. Pēc sociālās un materiālās situācijas izvērtēšanas var apmaksāt uzturēšanos veselības un 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs: 

25.1. maznodrošinātiem vientuļiem pensionāriem; 

25.2. trūcīgām personām; 

25.3. maznodrošinātai ģimenei krīzes situācijā uz laiku līdz 3 mēnešiem.  
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26. Visi sociālās palīdzības pabalsti jāpieprasa 6 mēnešu laikā no brīža, kad uz to ir radušās 

tiesības.    

 

VI. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA 

 

27. 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. 

 

                                              VII. PĀREJAS NOTEIKUMI  

 

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

 

29. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu, spēku zaudē 16.03.2004. Ādažu novada domes 

saistošie noteikumi Nr.3 „Par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”. 

 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs    N.Breidaks 

 

 


