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GROZĪJUMI
2010.GADA 24.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS
NR.5 „PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANU VECUMNIEKU NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35.panta ceturto un piekto daļu;
Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu”19.4.apakšpunktu
Izdarīt Vecumnieku novada Domes 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5
„Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā” šādus grozījumus:
1.Papildināt saistošo noteikumu 2.10.punktu ar 2.10.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„ 2.10.3.Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai”
2.Papildināt saistošos noteikumus ar IXI. nodaļu šādā redakcijā:
„ IXI. Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai
9 .1. Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, līdzmaksājuma u.c.
apmaksa) līdz Ls 100 apmērā gadā. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuru
ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz Ls 120 un kuri iesniedz Sociālajā
dienestā rakstveida iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas veidu un
aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (pēc parauga, kā trūcīgas
ģimenes/personas statusa noteikšanai) un iesniedz izziņas, kuras nepieciešamas
ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai,
I
9 .1.1. pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda minētos
izdevumus (stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis, atsevišķos gadījumos – ārsta
izziņa);
9I.1.2. izdevumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā mēneša laikā no
izdevumu rašanās brīža. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, atrašanās
I
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ārstniecības iestādē u.c.) nokavēts minētais termiņš, Sociālais dienests lemj par
pabalsta piešķiršanu.
I
9 .2. Pabalsts daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai (slimnīcas, līdzmaksājuma u.c.
apmaksa) līdz Ls 50 apmērā gadā. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuru
ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz Ls 150 un kuri iesniedz Sociālajā
dienestā rakstveida iesniegumu, kurā norāda problēmu, tās risināšanas veidu un
aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (pēc parauga, kā trūcīgas
ģimenes/personas statusa noteikšanai) un iesniedz izziņas, kuras nepieciešamas
ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai,
I
9 .2.1. pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz dokumentiem, kas pierāda minētos
izdevumus (stingrās uzskaites EKA čeki vai kvītis, atsevišķos gadījumos – ārsta
izziņa);
9I.2.2. izdevumus apliecinošie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā mēneša laikā no
izdevumu rašanās brīža. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, atrašanās
ārstniecības iestādē u.c.) nokavēts minētais termiņš, Sociālais dienests lemj par
pabalsta piešķiršanu. ”
3.Papildināt saistošos noteikumus ar 10.15.punktu šādā redakcijā:
„ 10.15. Nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
par īpašumu nav uzskatāmi viena garāža, viens automobilis un viens motocikls, kas ir
ģimenes (personas) īpašumā”

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Vecumnieku novada Domes 2012.gada 22.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.5 ” Grozījumi

2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības sniegšanu
Vecumnieku novadā””
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2012.gada 22.augustā
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Norādāmā informācija

Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” izstrādāti, lai papildinātu
attiecīgos noteikumus ar jauniem pabalstu veidiem un lai
papildinātu noteikumus ar nosacījumiem, kuri jāņem vērā
nosakot trūcīgas ģimenes(personas) statusu.
Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.5 „Par sociālās palīdzības
sniegšanu Vecumnieku novadā” paredz un nosaka:
2.1.pabalsta daļējai medicīnisko izdevumu apmaksai saņēmēju
loku, kritērijus, pieteikšanās kārtību u.c. nosacījumus;
2.2. kritērijus kustamajiem īpašumiem, kurus ņemt vērā, nosakot
trūcīgas personas/ģimenes statusu.
3.1.Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz
pašvaldības budžetu netiks radīta.
3.2.Lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi nav
nepieciešamību veidot jaunas amata vietas.

4. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Grozījumi saistošajos noteikumos neradīs ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir pašvaldības
iestādes Vecumnieku novada dome un Vecumnieku novada
Domes Sociālais dienests.

6.Normatīvie akti,
saskaņā ar kuriem
saistošie noteikumi
sagatavoti

Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.299
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunkts.

7. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar
potenciālajiem pabalsta saņēmējiem.

Vecumnieku novada Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis

