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Sējas novadā
SĒJAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
Saistošie noteikumi Nr.6/2018
APSTIPRINĀTI
Ar Sējas novada domes 24.04.2018.
sēdes lēmumu, Prot. Nr. 4., 2.§., 2.16./1.16.p.

“Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 15.panta 7.punktu;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta otro, trešo un ceturto daļu;
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta sesto daļu;
Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.550 “Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu;
Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumu Nr.857 “Noteikumi par sociālajām
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29.un 30.punktu;
Ministru kabineta 2012.gada 12.decembra noteikumu
Nr.913 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3.punktu;
Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu
Nr.1036 ”Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu.
I.

Vispārīgie jautājumi

1.

Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus Sējas novada administratīvajā
teritorijā, šo pabalstu apmēru, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir tiesības
saņemt noteikumos minētos pabalstus, kā arī atbilstošo lēmumu pārsūdzības kārtību.

2.

Sējas novada pašvaldība piešķir sociālās palīdzības pabalstus ģimenēm (personām), kuras
savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Sējas novada administratīvajā teritorijā.

3.

Lēmumus par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu pieņem Sējas novada sociālais
dienests.
II.

Pabalstu veidi
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4.

Normatīvajos aktos noteiktie pašvaldības izmaksājamie pabalsti:

4.1. pabalsts garantētā minimālā iztikas (turpmāk – GMI) līmeņa nodrošināšanai;
4.2. dzīvokļa pabalsts;
4.3. vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
4.4. pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam;
4.5. pabalsts audžuģimenei.
5.

Citi pabalsti, ko nosaka šie saistošie noteikumi:

5.1. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai;
5.2. pabalsts bērna sagatavošanai skolai.
III.

Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

6.

Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai piešķir saskaņā ar LR
normatīvajos aktos noteikto kārtību. Tiesības saņemt pabalstu ir tām ģimenēm vai
atsevišķi dzīvojošām personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu, kuras mitinās vienā
mājoklī, ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam un kuras pilda
līdzdarbības pienākumus. Pabalstu izmaksā par kārtējo mēnesi.

7.

Garantētais minimālais ienākumu līmenis Sējas novada pašvaldībā ir EUR 80,00 mēnesī.
IV.

8.

Maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumu līmenis

Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas personas ienākumu līmenis ir EUR 200,00 vienai
personai mēnesī. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē
analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai.
V.

9.

Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kas savu
dzīvesvietu deklarējuši Sējas novada teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai adresei:

9.1. īres un komunālo maksājumu segšanai;
9.2. malkas iegādei;
9.3. citiem ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izdevumu segšanai. Ja personai ir dzīvokļa
parāds, tad piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam pakalpojuma
parāda segšanai.
10. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs (īrnieks, ar kuru noslēgts īres līgums, vai
dzīvokļa īpašnieks) sociālajam darbiniekam iesniedz iesniegumu, papildus uzrāda:
10.1.
10.2.

īres vai apsaimniekošanas līgumu;
citus dokumentus pēc sociālā dienesta pieprasījuma, ja nepieciešams papildus izvērtēt
ģimenes (personas) situāciju.

11. Pabalsts netiek piešķirts, ja dzīvoklis, par kura lietošanas izdevumu segšanu tiek pieprasīts
pabalsts, ir privatizēts uz likumīgā apgādnieka vārda, bet faktiski persona tur nedzīvo.
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12. Dzīvokļa pabalsta apmērs ir starpība starp vidējiem ģimenes locekļa ienākumiem mēnesī
līdz EUR 250,00 robežai. Uz ģimeni tiek izmaksāts viens ģimenes pabalsts vienreiz
kalendārajā gadā.
12.1.

Pabalsta aprēķina piemērs pēc formulas:

A- ģimenes kopējie ienākumi mēnesī;
B- ģimenes locekļu skaits;
C- vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī;
D- pabalsta apmērs.
Formula:
A
B

=C

EUR 250 – C = D

VI.

Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

13. Sociālais dienests lemj par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu, kad ģimene
(persona) daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības krīzes situācijā:
13.1.
13.2.

stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos;
atsevišķu situāciju risināšanai.

14. Pabalsta saņemšanai pieprasītājs iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, nepieciešamības
gadījumā pievienojot atbilstošus dokumentus, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes
situācijas rašanās.
15. Vienreizēju pabalstu piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, bet ņemot
vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas un speciālista veiktu ģimenes (personas)
individuālu pamatvajadzību izvērtējumu, pabalstu piešķir līdz EUR 750,00 apmērā vienai
ģimenei (personai) kalendāra gada laikā.
VII.

Pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam

16. Pašvaldība pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušam bērnam piešķir:
16.1. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai divu sociālo nodrošinājuma pabalstu
apmērā;
16.2. vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei EUR 250,00
apmērā vai izsniedz sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā;
16.3. līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai pilngadību sasniegušajam bērnam pašvaldība sedz ar
dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša izdevumus;
16.4. ja pilngadību sasniegušais bērns pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti
turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas ir tiesīga
izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu
regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību, sekmīgi apgūst izglītības programmu,
pašvaldība izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par valsts sociālā
nodrošinājuma pabalsta apmēru;
16.5. ja pilngadību sasniegušais bērns turpina studijas augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga
izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos normatīvajos
aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa
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pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, izmaksā pabalstu ikmēneša
izdevumiem, kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.
VIII.

Pabalsts audžuģimenēm

17. Pabalsts audžuģimenei:
17.1. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei bērna uzturam divkāršā apmērā no Ministru kabineta
noteiktā minimālo uzturlīdzekļu apmēra bērnam;
17.2. Ikgadējs pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei EUR 100,00 apmērā.
18. Pabalsta izmaksu pārtrauc, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna
uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa.
19. Audžuģimene reizi gadā (līdz 1. februārim par iepriekšējo gadu) iesniedz Sociālajā
dienestā pārskatu par piešķirto pabalstu bērna apģērbam un mīkstā inventāra iegādei
izlietojumu.
IX.

Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksāšanai

20. Pabalstu piešķir trūcīgiem un maznodrošinātiem Sējas novada iedzīvotājiem ārstniecības
un zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, recepšu medikamentu un briļļu iegādei.
21. Pabalsta saņemšanai jāiesniedz rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku kopijas no
ārstniecības iestādes, aptiekas un/vai ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas.
22. Pabalsts ir summas starpība no personas ienākumiem līdz EUR 250,00 robežai personai
kalendāra gadā. Pabalstu piešķir personām, kas savu dzīvesvietu deklarējušas Sējas novada
teritorijā un dzīvo atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai.
23. Pabalsta aprēķina piemērs pēc formulas:
ABCD-

ģimenes kopējie ienākumi mēnesī;
ģimenes locekļu skaits;
vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī;
pabalsta apmērs.

Formula:
A
B

=C

EUR 250 – C = D

X.

Pabalsts bērna sagatavošanai skolai

24. Pabalstu bērna sagatavošanai skolai, uzsākot mācību gadu, piešķir bērnam, kura ģimenei
piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss. Pabalstu piešķir EUR 25,00
apmērā par katru bērnu, pamatojoties uz bērna vecāka iesniegumu, kuru izmaksā no
1.jūlija līdz 31.augustam.
25. Pabalstu nav tiesīgi saņemt bērni, kuri atrodas daļējā vai pilnā valsts apgādībā.
XI.

Noslēguma jautājumi

26. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, zaudē spēku Sējas novada domes 23.01.2018. saistošie
noteikumi Nr. 1/2018.
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Sējas novada domes priekšsēdētājs

Guntis Liepiņš

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Sējas novada domes 2018.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.6/2018
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta
satura izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības
budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
sabiedrību
(mērķgrupām)

5. Informācija par

Norādāmā informācija
Sējas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6/2018 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem Sējas novadā” balstās uz trūcīgo
un maznodrošināto ģimeņu (personu), krīzes situācijā nonākušu
personu labklājības veicināšanu, nosaka Sējas novada
pašvaldības sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību,
pabalstu apmērus un to personu loku, kurām ir tiesības saņemt
šajos noteikumos paredzētos sociālos pabalstus. Šie noteikumi
ietver pabalstus audžuģimenēm un ēdināšanas pakalpojumu
apmaksu skolēniem.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt ģimenes
(personas), kurām ir tiesības saņemt sociālos pabalstus, to
veidus, saņemšanas un izmaksas kārtību.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā tika piesaistīta sabiedrības
līdzdalība un ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt
esošo institūciju kompetenci. Šo saistošo noteikumu izpilde
būtiski neietekmēs Sējas novada domes kopējo budžetu.
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
tiesiskais regulējums, ir novada teritorijas iedzīvotāji, kuri
deklarējuši savu dzīvesvietu Sējas novada pašvaldības
administratīvajā
teritorijā
ar
saistošajos
noteikumos
noteiktajiem sociālo pabalstu saņemšanas ierobežojumiem,
audžuģimenes, daudzbērnu ģimenes u.c.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs tiesības saņemt
sociālos pabalstus, uzliks pienākumus, ievērot nosacījumus
pabalsta pieprasīšanai un saņemšanai, kā arī nepasliktinās līdz
šim esošo sociālo stāvokli, ciktāl tas attiecas uz sociālajiem
pabalstiem, sociāli mazaizsargātām ģimenēm (personām).
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
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administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

piemērošanā ir Sējas novada Sociālais dienests, kas ir tiesīgs
kontrolēt saistošo noteikumu regulējuma ievērošanu un
pabalstu piešķiršanas kārtību un nepieciešamību.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras
un nemaina personām veicamo darbību līdzšinējo kārtību.
Sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsultācijas saistošo
noteikumu izstrādes procesā: Sociālā dienesta klienti.

Sējas novada domes priekšsēdētājs

Guntis Liepiņš
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